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 بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوّليه پياده سازي

    

 

  )1(3333شهادت حضرت زهرا 
ي زماني چهل روز بعد از رحلت رسول  متنوع است از فاصله 3شهادت حضرت زهرا تاريخ روايات در باب

ال معتبرتري است حتّي بر نود و پنج روز تأكيد بيشتري شده است. روايت داريم تا هفتاد و پنج روز كه اينها اقو 6خدا

به شدت رنجور و كاهيده در بستر افتادند،  3شود انكار كرد. اين ايام ايامي است كه حضرت  گرچه اقوال ديگر را هم نمي

اي شد كه ديگر  هبه گون 3گرفته شده، وقتي كه اين حالت رنجوري حضرت 3ديگر امكان و رمق كار روزمره از حضرت

در اين دنيا توقّف زيادي نخواهند داشت همان دو موجود پليدي كه مسبب اين جنايت  6همه يقين كردند كه دختر پيامبر

قدر  كه اين 6نشيند. پيامبري  ي تاريخ دارد بر دامنشان مي ي ننگ بسيار عظيمي براي همه بزرگ بودند احساس كردند لكّه

ا را از يك زندگي نيمه وحشي و از خواري و خفّت نجات داد، آنها را از گمراهي شرك به هدايت به آن مردم خدمت كرد آنه

كه با آن همه خون جگرهايي  6توحيد رهنمون شد، آنها را از ظلمت جهالت و جاهليت به نور اسالم راهبر شد، پيامبري

بعد از بيست و سه  6قتدري شدند، اين پيامبركه خورد اين مردم را عزيز دنياي خودشان كرد و در جهان ملّت عزيز و م

زحماتم هيچ پاداش و   سال رنج و زحمت و تالش براي هدايت اين مردم به فرمان قرآن به مردم اعالم كرد كه براي اين همه

در اثر جنايت عظيمي كه  3يعني دخترشان 6ترين شخص به پيامبر اجري جز محبت نزديكانم انتظار ندارم، حاال نزديك

ي ننگ بزرگي دارد به دامان اينها  ديدند كه لكّه عليهما لعنةاهللاشدند، ابابكر و عمر   تر مي ين دو نفر آفريدند هر روز به مرگ نزديكا

  اي رفع و رجوع كنند.  نشيند و در نتيجه به اين فكر افتادند كه اين مسئله را به گونه  مي

تاريخ «به نام » االمامة و السياسة«خوانم، كتابي است به نام   مي هاي اهل سنّت من گزارش مسئله را از يكي از كتاب

. -هـ 213 -276زيسته (  هم معروف است كه متعلّق به يكي از علماي بزرگ اهل سنّت است كه در قرن سيزدهم مي» الخلفاء

  كند.   مي 3ي آخر عمر حضرت فاطمهاي به روزها ق) به نام ابي محمد عبداهللا بن مسلم، ابن قتيبه دينوري. او در كتابش اشاره

عمر به ابوبكر گفت: بياد به نزد  فإنّا قد أغضبناها؛ 3فقال عمر ألبي بكر إنطلق بنا إلي فاطمه: 20ي  جلد اول صفحه

فاستأذنا علي آمديم،  3؛ دوتايي به سمت منزل فاطمهفانطلقا جميعابرويم، به درستي كه ما او را به خشم آورديم،  3فاطمه
آن دو  فكلّماه؛. 7فأتيا عليِّاًاجازه ندادند،  3؛ حضرتفلم تأذن لهماوارد شويم،  3؛ اذن خواستيم كه بر فاطمه3هفاطم

ي عيادت بگيرند. (اين خيلي سنگين است، كساني كه  آمدند و با او سخن گفتند كه از همسرشان اجازه 7نزد حضرت علي

را در رحم مادرش به  8رود، كساني كه فرزند ايشان محسن  يا ميرا به اين روز انداختند كه دارد از دن 7همسر علي
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بستند و ايشان را كشان  7را به آتش كشيدند، كساني كه ريسمان بر دستان علي 7ي علي شهادت رساندند، كساني كه خانه

ال كمر به دفاع از امام عصر خودش برخاست و آمد و ش 3كشان به سمت مسجد بردند، كساني كه وقتي دختر پيامبر

را ببريد، خب نيروي واليتي حسابش از نيروي خلقي  7گذارم علي  را گرفت و فرمودند: به خدا نمي 7اميرالمؤمنين

توانند به سمت مسجد ببرند، اينجا بود كه آن پليد به آن دو مزدور   را نمي 7كشيدند ديدند علي  جداست، آن عده هرچه مي

را از كمر  3د كه يكي با غالف شمشير و ديگري با تازيانه به هر قيمتي شده دست فاطمهدستور دا اجمعين عليهم لعنةاهللاكثيف 

عليه  اهللا لعنةي ما شد همان ضربات قنفذ  فرمودند: به خدا سوگند! آنچه سبب شهادت جده 7جدا كنند كه امام صادق 7علي

ردند، شمشير باالي گردن ايشان گرفتند (عين را به مسجد ب 7بود كه با غالف شمشير به مادر ما زد. همان كساني كه علي

 - 6كنار قبر پيغمبر -جا  كني يا همين  بيعت مي عليه اهللا لعنةجمالتي است كه در همين كتاب آمده است) گفتند: يا ابوبكر 

و شفيعشان  بخواهند كه واسطه 7اند از علي ها وقاحت را ببينيد كه تا به كجاست؟! آمده زنم، حاال همين آدم  گردنت را مي

اسداهللا الغالب  7ي مالقات بگيرند و بزرگي و كرامت علي اند بروند و اجازه شود كه نزد همسرشان كه او را به آن روز انداخته

نزد همسرشان آمدند و گفتند: اينها يك چنين  7ها هم نزد. اميرالمؤمنين ي اين خبيث را ببينيد كه حقّي دست رد بر سينه

 7در ابتدا فرمودند: نه! من با اينها كاري ندارم، وقتي اميرالمؤمنين 3ي زهرا د. حضرت فاطمهدرخواستي از تو دارن

؛ و اين زن كنيز و الحرّة امتكي توست،  ؛ خانه، خانهالبيت بيتكفرمودند:  3فرمودند: حاال اگر بپذيريد... حضرت زهرا

؛ وقتي آن فلما قعدوا عندها حوال وجهها الي حائلكرد، وارد  3آن دو را بر فاطمه 7؛ اميرالمؤمنينفادخلهما عليهاتوست، 

فسلّما عليها فلم از آن دو روي برگرداندند و رويشان را به سمت ديوار كردند،  3نشستند فاطمه 3دو در كنار بستر فاطمه
لح، يعني صفا يعني پاسخ سالم آنها را ندادند، (چرا كه سالم يعني، سلم يعني ص 3؛ آن دو سالم كردند اما حضرت3تردها

و اهللا إنَّ ! 6فتكلّم ابوبكر: فقال: يا حبيبة رسول اهللاي با آن دو دارد؟)  بعد از آن جنايت چه دوستي 3دوستي، فاطمه
أحب إلي من قرابتي و إنّك لَأحب اليِ من عائشة ابنتي و لوددت يوم مات ابوك انّي مت ال ابقي بعده  6قرابة رسول اهللا

 6إال أنّي سمعت أباك رسول اهللا 6ك و اعرف فضلك و شرفك و انّه حقّك و ميراثك من رسول اهللافتراني اعرف

به خدا سوگند!  6ي رسول خدا ؛ ابوبكر شروع به صحبت كرد، گفت: اي حبيبهال نورث ما تركنا فهو صدقة يقول:

تو را از دخترم عايشه بيشتر دوست تر است و هرآينه  از خويشاوندي نزد خودم دوست داشتني 6خويشاوندي با پيامبر

بيني در شرايطي كه   ماندم. آيا مي  مردم و بعد از او باقي نمي  دارم و آرزو داشتم آن روزي كه پدر تو از دنيا رفت من هم مي  مي

دريغ  6خداكني كه عمداً حقّ تو و ميراث تو را از رسول   شناسم و به فضل و شرف تو معترفم باز هم گمان مي  من تو را مي

گذاريم آنچه از ما به ارث برسد صدقه   داشتم جز اين نبود كه من از پدرت شنيدم كه فرمودند: ما پيامبران چيزي به ارث نمي

 3است (اين روشن است كه اشاره به ماجراي فدك دارد، اينجا ابابكر دوباره همان حديث جعلي را تكرار كرد چون حضرت

ي در مسجد داده بودند در اين رابطه ديگر چيزي نفرمودند، اما  حديث به طور مفصل در مناظرهپاسخ ابوبكر را در مورد اين 
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تعرفانه و تفعالن  6فقالت: أرأيتكما إن حدثكما عن حديث من رسول اهللارويشان را به سمت ابابكر و عمر برگرداندند) 
نقل كنم كه اين حديث را بشناسيد و به آن  6داخواهيد حديثي براي شما از رسول خ  فرمودند: مي 3حضرت فاطمه به؟

من رضاي و سخط  3يقول رضا فاطمه 6قالت: نشطّكمااهللا ألم تسمعا رسول اهللا؛ گفتند: بله. قاال: نعمعمل كنيد؟ 
فقد  3فقد أرضاني و من أسخط فاطمه 3ابنتي فقد أحبني و من أرضا فاطمه 3من سخط فمن أحب فاطمه 3فاطمه

از  3فرمودند: رضايت فاطمه  نشنيديد كه مي 6دهم كه خود شما از رسول خدا  ا به خدا سوگند مي؛ شما رأسخطني

را  3رضايت من است و خشم او از خشم من پس هركس او را دوست بدارد هرآينه مرا دوست داشته و هر كس فاطمه

سمعناه من رسول ، قاال: نعمت. را به خشم آورد مرا به خشم آورده اس 3راضي كند مرا راضي كرده و هر كه فاطمه
قالت: فإنّي اُشهد اهللا و مالئكته أنّكما أسخطتاني و ما أرضيتّماني و لئن  شنيديم. 6گفتند: بله، از رسول خدا ،6666اهللا

نَّكما اليه 6لقيت نبيگيرم كه شما دو نفر مرا به خشم   ي الهي را شاهد مي ؛ پس بدانيد! من خداي متعال و مالئكهألسكو

شكايت  6رديد و رضايت مرا مراعات نكرديد و اگر بميرم و به مالقات پدرم نائل شوم از شما دو نفر نزد رسول خداآو

اي ابوبكر! به خدا سوگند در هر نمازي كه  و اهللا الدعونّ اهللا عليك في كلّ صلوه أصلّيها؛كنم. (بعد هم به ابوبكر فرمودند:)   مي

  كنم.   خوانم تو را نفرين مي  مي

دارم كه   ايشان فرمودند: من دلم براي اذان بالل تنگ شده و دوست مي 3ي زهرا يكي از روزهاي پاياني عمر فاطمه

  صداي اذان بالل را يك بار ديگر بشنوم. 

قَالَ ن امتناع كرد. از دنيا رفتند بالل از گفتن اذا 6: وقتي پيامبرلَما قُبِض النَّبِي امتَنَع بِاللٌ منَ األَذَانِ: 157صفحه  - 2
و إِنَّ فَاطمةَ قَالَت ذَات يومٍ إِنِّي اذان نخواهم گفت.  6: گفت: نه، من بعد از رسول خدا6ألَحد بعد رسولِ اللَّهال أُؤَذِّنُ ِ

را  6دارم كه صداي مؤذّن پدرمفرمودند: من دوست  3ي زهرا : روزي فاطمهأَشْتَهِي أَنْ أَسمع صوت مؤَذِّنِ أَبِي بِاألَذَانِ

فَلَما قَالَ اللَّه أَكْبرُ : بالل شروع به اذان گفتن كرد، فَأَخَذَ في األَذَانِ: خبر اين سخن به بالل رسيد، فَبلَغَ ذَلك بِالالًبه اذان بشنوم. 
به ياد پدر و روزگار حيات  3فاطمه :امه فَلَم تَتَمالَك منَ الْبكَاءذَكَرَت أَباها و أَيوقتي بالل گفت: اهللا اكبر اهللا اكبر،  :اللَّه أَكْبرُ

فَلَما بلَغَ إِلَى قَوله أَشْهد أَنَّ محمداً رسولُ ي خودشان را كنترل كنند و به شدت گريستند.  ظاهري ايشان افتاد و نتوانستند گريه
قَطَتس ةُ ومفَاط قَتشَه ا اللَّههلَيع يغُش ا وهِهجواز ته  3رسيد، فاطمه 6وقتي كه بالل به شهادت رسالت رسول خدا :ل

فَقَالَ النَّاس لبِاللٍ أَمسك يا بِاللُ فَقَد فَارقَت ابنَةُ رسولِ اللَّه اي كشيد و با صورت بر زمين افتادند و بيهوش شدند،  جگر ناله
از  3و گمان كردند فاطمه :و ظَنُّوا أَنَّها قَد ماتَتاز دنيا رفت.  6د: اي بالل! به خدا دختر رسول خدامردم گفتن :الدنْيا

ا به هوش آمد به بالل گفت: اذان ر 3وقتي كه فاطمه :فَقَطَع أَذَانَه و لَم يتمه فَأَفَاقَت فَاطمةُ و سأَلَتْه أَنْ يتم األَذَانَدنيا رفت، 

و قَالَ لَها يا سيدةَ النِّسوانِ إِنِّي أَخْشَى علَيك مما تُنْزِلينَه بِنَفْسك إِذَا سمعت اما بالل اين كار را انجام نداد،  :فَلَم يفْعلْتمام كن. 
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آوري از   ز آنچه كه بر جان خودت ميترسم بر جان تو ا  بالل عرض كرد: اي سرور زنان عالم هستي! من مي :صوتي بِاألَذَانِ

  هم پذيرفتند. 3حضرت 1: فَأَعفَتْه عنْ ذَلكشنيدن صداي اذان. 

  
كنم شما آمين بگوئيد بعد به   فرمودند: مادر ما، يك بار ما را جمع كردند و فرمودند: من دعا مي 7امام مجتبي - 3

  !ايا مرگ مرا هر چه زودتر برسانخد اللّهم عجل وفاتي سريعاً: خداي متعال عرضه داشتند:

  

 الَّتي ألَسماء بِنْت عميسٍ حينَ تَوضَّأَت وضُوءها للصالةِ هاتي طيبِي الَّذي أَتَطَيب بِه و هاتي ثيابِيو قيلَ قَالَت فَاطمةُ ِ - 4
اين واقعه يا بعد از نماز عصر است يا بعد از نماز مغرب يعني است. احتماالً  3(همان روز شهادت حضرت زهرا :أُصلِّي فيها

به اسماء بنت عميس وقتي كه وضو گرفتند گفتند: برو عطرم را كه  3بين نماز عصر و مغرب، دوگونه روايت داريم) حضرت

فَتَوضَّأَت ثُم  نم را هم بياور،خوا كنم بياور تا خودم را معطّر كنم و آن لباس كه من با آن نماز مي موقع نماز، خودم را معطّر مي
تضَعا  وهأْسوضو گرفتند و سر خود را بر زمين نهادند،  3بعد حضرت زهرا :ر قْتو اءي فَإِذَا جأْسر نْدي عسلا اجلَه فَقَالَت

فرمودند: (اي اسماء!) نزد سرم بنشين و هنگامي كه وقت  3بعد حضرت :فَأَرسلي إِلَى علي الصالةِ فَأَقيميني فَإِنْ قُمت و إِالّ

فَلَما جاء وقْت بفرست،  7اذان شد مرا براي نماز صدا بزن اگر برخاستم كه برخاستم اما اگر ديدي كه برنخاستم دنبال علي
ولِ اللَّهسر ا بِنْتالةَ يالص الةِ قَالَتوقت اذان شده است.  6ت: اي دختر رسول خداهنگامي كه وقت اذان شد اسماء گف :الص

ولِ اللَّهسنَةُ راب قُبِضَت قَد لَه فَقَالَت يلع اءفَج قُبِضَت قَد يا فاطمه :فَإِذَا هاند،  پاسخ ندادند معلوم شد كه از دنيا رفته 3ام

 :قَالَت حينَ أَرسلْت إِلَيكفرمودند: كي؟  ؟ي متَىقَالَ علاز دنيا رفت.  6گفت: دختر رسول خدا 7اسماء به اميرالمؤمنين
و سوى قَبرَها  قَالَ فَأَمرَ أَسماء فَغَسلَتْها و أَمرَ الْحسنَ و الْحسينَ يدخالنِ الْماء و دفَنَها لَيالًآن زماني كه به دنبال شما فرستاديم. 

را  3به اسماء امر كردند كه آب به داخل بياورند و شبانه فاطمه 7اميرالمؤمنين 2: الَ بِذَلك أَمرَتْنيفَعوتب علَى ذَلك فَقَ

دفن كردند و قبر او را با زمين هم سطح كرد (تا كسي از محلّ دفن باخبر نشود) بعد او را مورد عتاب قرار دادند كه چنين كاري 

  اند. گونه دستور داده اين 3فرمودند: خود فاطمه 7را كردي، علي

 

و لَما بعد از پدرشان چهل روز زنده بودند،  3روايت شده كه فاطمه :و روِي أَنَّها بقيت بعد أَبِيها أَربعينَ صباحاً - 5
ِ فَاةُ قَالَتا الْوضَرَتْهحالْو ضَرَتْها حلَم يلَ أَتَى النَّبِيرَئبإِنَّ ج اءمثُلُثاً ألَس و يلعثُلُثاً ل و هنَفْسأَثْالثاً ثُلُثاً ل همنَّةِ فَقَسنَ الْجفَاةُ بِكَافُورٍ م

كافوري از  6براي پيامبر 7رسيد به اسماء فرمود: جبرئيل 3هنگامي كه زمان وفات فاطمه :لي و كَانَ أَربعينَ درهماً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .157، ص 43مجلسي، بحاراالنوار، ج  - 1
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. و ثلثي را براي من 7تقسيم كردند ثلثي را براي خودشان ثلثي را براي عليبهشت آورد و ايشان آن را به سه قسمت 

 :تْهفَقَالَت يا أَسماء ائْتيني بِبقيةِ حنُوط والدي منْ موضعِ كَذَا و كَذَا فَضَعيه عنْد رأْسي فَوضَعگذاشتند و معادل چهل درهم بود. 
ثُم گويم بياور و او را كنار سر من بگذار، او هم گذاشت.  ي حنوط پدرم را از جايي كه مي يهبه اسماء فرمودند: بق 3حضرت

و قَالَت انْتَظرِيني هنَيهةً و ادعيني اي را بر سر خود كشيدند.  خوابيدند (دراز كشيدند) و پارچه 3بعد حضرت :تَسجت بِثَوبِها
و فرمودند: اي اسماء! دقايقي را صبر كن بعد مرا صدا بزن اگر جوابت را  :لَمي أَنِّي قَد قَدمت علَى أَبِيفَاع فَإِنْ أَجبتُك و إِالّ

اسماء اندكي  :فَاْنتَظَرَتْها هنَيهةً ثُم نَادتْها فَلَم تُجِبهاام و به محضر پدرم وارد شدم.  ام وگرنه بدان كه من از دنيا رفته دادم زنده

يا بِنْت اي دختر محمد مصطفي!  :فَنَادت يا بِنْت محمد الْمصطَفَىرا صدا زد اما ايشان جواب ندادند،  3درنگ كرد بعد فاطمه
اءالنِّس لَتْهمنْ حترين كسي كه زنان او را باردار شدند،  اي دختر شريف :أَكْرَمِ مطنْ ورِ مخَي ا بِنْتايصاي دختر بهترين  :ئَ الْح

اي دختر كسي كه به اندازه ي دو قوس كمان به  :يا بِنْت منْ كَانَ منْ ربه قاب قَوسينِ أَو أَدنىزارها نهاد،  كسي كه گام بر شن

فَت الثَّوب عنْ وجهِها فَإِذَا بِها قَد فَكَشَجواب ندادند.  3اما فاطمه :قَالَ فَلَم تُجِبهاپروردگارش نزديك شد يا نزديكتر از آن! 
اسماء  :فَوقَعت علَيها تُقَبلُهاكنار زد اما ايشان از دنيا رفته بودند.  3اسماء پارچه را از روي صورت فاطمه :فَارقَت الدنْيا

ةُ إِذَا قَدمت علَى أَبِيك رسولِ اللَّه فَأَقْرِئيه عنْ و هي تَقُولُ فَاطمانداخت و او را بوسيد.  3خودش را بر روي پيكر فاطمه
المسٍ السيمع بِنْت اءموارد شدي سالم مرا هم به ايشان  6گفت: هنگامي كه بر پدرت رسول خدا مي 3و به فاطمه :أَس

فَقَاال يا أَسماء ما ينيم أُمنَا في وارد شدند،  8اين بين حسنيندر  :8888فَبينَا هي كَذَلك إِذْ دخَلَ الْحسنُ و الْحسينُبرسان. 
قَالَت يا ابنَي رسولِ اللَّه لَيست أُمكُما نَائمةً قَد گفتند: در اين ساعت سابقه نداشت مادر ما بخوابد!  8حسنين :هذه الساعةِ

فَوقَع علَيها الْحسنُ يقَبلُها مرَّةً و ول خدا مادر شما نخوابيده، مادر شما از دنيا رفته است. گفت: اي دو پسر رس :فَارقَت الدنْيا
انداختند و شروع كردند  3خودشان را بر روي پيكر فاطمه 7امام حسن :يقُولُ يا أُماه كَلِّميني قَبلَ أَنْ تُفَارِقَ روحي بدني

قَالَت و أَقْبلَ گفتند: اي مادرم! قبل از آنكه جانم از پيكرم مفارقت كند با من صحبت كن.  ر ايشان و ميبه بوسه زدن بر پيك
وع كرد كف جلو آمد، شر 7حسين :فَأَموت الْحسينُ يقَبلُ رِجلَها و يقُولُ يا أُماه أَنَا ابنُك الْحسينُ كَلِّميني قَبلَ أَنْ يتَصدع قَلْبِي

قَالَت گفتند: اي مادر! من پسر تو حسينم، قبل از آنكه قلب من از غصه بتركد با من سخن بگو.  پاي مادر را بوسه زدن و مي
برويد و به او  7نزد پدرتان علياسماء گفت: به  :لَهما أَسماء يا ابنَي رسولِ اللَّه انَْطلقَا إِلَى أَبِيكُما علي فَأَخْبِرَاه بِموت أُمكُما

از مسجد خارج شدند  8حسنين :فَخَرَجا حتَّى إِذَا كَانَا قُرْب الْمسجِد رفَعا أَصواتَهما بِالْبكَاءخبر دهيد مادرتان از دنيا رفت، 

ي صحابه (كه در مسجد بودند)  همه :حابةِفَابتَدرهما جميع الصتا به نزديكي هاي مسجد كه رسيدند صدايشان به گريه بلند شد، 

اي  :إِلَى موقف جدكُما فَبكَيتُما شَوقاً إِلَيه فَقَالُوا ما يبكيكُما يا ابنَي رسولِ اللَّه ال أَبكَى اللَّه أَعينَكُما لَعلَّكُما نَظَرْتُماجلو دويدند، 

و جاي جدتان افتاد و در  6را هيچ كس گران نبيند، شايد نگاه شما به مسجد پيامبرديدگان شما  6دو پسر رسول خدا

گفتند: نه، مادرمان  8حسنين :فَاطمةُ صلَوات اللَّه علَيها فَقَاال ال أَ و لَيس قَد ماتَت أُمنَاگرييد.  فراق و شوق ديدار ايشان مي
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يقُولُ بِمنِ الْعزَاء يا با صورت بر زمين افتادند (و بيهوش شدند)،  7علي :ع علي علَى وجهِهقَالَ فَوقَاند.  از دنيا رفته 3فاطمه
كدعنْ بم زَاءالْع يمزَّى فَفأَتَع بِك كُنْت دمحم را با وجود تو بر  6گفت: تا تو بودي غم رحلت پيامبر مي 7علي :بِنْت

 : ثُم قَالَ كه تو رفتي چگونه خودم را تسكين دهم. دادم حاال خودم تسكين مي

  و كُلُّ الَّذي دونَ الْفرَاقِ قَليلٌ  لكُلِّ اجتماعٍ منْ خَليلَينِ فُرْقَةٌ  

   ،اي هست، و آن مدتي كه قبل از فراق است مدت كوتاهي است براي اجتماع دو دوست يك روز جدايي

  ي فَاطقَادإِنَّ افْت ودمأَح دعيلٌ  ماً بخَل ومدلَى أَنْ ال ييلٌ عل1د  
ام، دليل بر اين است كه دوستان انسان  را هم از دست داده 3امروز من فاطمه 6اينكه بعد از رحلت رسول خدا

  مانند.  هميشه براي او باقي نمي

 :هرِ و أَقْبلَ يرِيد الْمنْزِلَ إِذَا استَقْبلَتْه الْجوارِي باكيات حزِينَاتقَد صلَّى أَميرُ الْمؤْمنينَ صالةَ الظُّي روايت اول)  (ادامه
در حالي كه  3ي حضرت نماز ظهر را در مسجد خواندند و رو به منزل آوردند، در اين هنگام، زنان همسايه 7اميرالمؤمنين

: قَالَ لَهنَّ ما الْخَبرُ و ما لي أَراكُنَّ متَغَيرَات الْوجوه و الصورفَكردند و محزون بودند به استقبال ايشان آمدند،  گريه مي
و  ابنَةَ عمك الزَّهرَاء فَقُلْنَ يا أَميرَ الْمؤْمنينَ أَدرِكتان دگرگون است؟  ها و قيافه فرمودند: چه خبر شده؟ چرا چهره 7حضرت

كنيم ديگر  را درياب كه گمان نمي 3عرضه داشتند: يا اميرالمؤمنين! دختر پسرعموي خودت فاطمه زهرا :ما نَظُنُّك تُدرِكُها

  او را زنده ببيني. 

از دنيا رفتند اسماء گريبان خود را  3وقتي فاطمه:  لَما تُوفِّيت شَقَّت أَسماء جيبها و خَرَجت فَتَلَقَّاها الْحسنُ و الْحسين

فَدخَال اسماء ساكت شد.  :فَسكَتَتگفتند: مادر ما كجاست؟  :فَقَاال أَينَ أُمنَارا ديد،  8دريد و از خانه خارج شد و حسنين
 :ميتَةٌ فَحرَّكَها الْحسينُ فَإِذَا هياند،  اي) خوابيده وارد خانه شدند ديدند مادر (زير پارچه 8حسنين :الْبيت فَإِذَا هي ممتَدةٌ

فرمودند: اي برادر!  :فَقَالَ يا أَخَاه آجرَك اللَّه في الْوالدةِپيكر مادر را تكان دادند اما ديدند مادر از دنيا رفته است،  7حسين

الْيوم جدد لَنَا موتُك إِذْ ماتَت  و خَرَجا ينَاديانِ يا محمداه يا أَحمداهاجر تو را در مصيبت از دست دادن مادر خدا عنايت كند، 
دادند: اي پيامبر خدا! امروز مرگ تو يك بار ديگر براي ما  از خانه خارج شدند و با صداي بلند ندا مي 8حسنين :أُمنَا

 :فَغُشي علَيهدر مسجد بودند، خبر دادند در حالي كه ايشان  7بعد علي :ثُم أَخْبرَا علياً و هو في الْمسجِدتجديد شد، 
پاشيدند و ايشان  7تا اينكه آب آوردند و بر صورت علي: حتَّى رش علَيه الْماء ثُم أَفَاقَ فَحملَهمابيهوش شدند،  7حضرت

و عنْد  شدند، 3اتاق فاطمهتا اينكه وارد  :حتَّى أَدخَلَهما بيت فَاطمةرا بردند،  7، علي8به هوش آمدند و بعد حسنين
اسماء نزد سر حضرت  :نَتَعزَّى بعدها رأْسها أَسماء تَبكي و تَقُولُ وا يتَامى محمد كُنَّا نَتَعزَّى بِفَاطمةَ بعد موت جدكُما فَبِمنْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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به  3حلت جدتان ما با وجود فاطمهبعد از ر 6گفت: اي دو يتيم رسول خدا گريست و مي نشسته و مي 3زهرا

پارچه را از روي  7علي :فَكَشَف علي عنْ وجهِهاداديم بعد از او چگونه خودمان را تسليت بدهيم؟  خودمان تسليت مي

نوشته را برداشتند، بود،  3اي كنار سر حضرت زهرا نوشته :فَإِذَا بِرُقْعةٍ عنْد رأْسها فَنَظَرَ فيهاكنار زدند،  3صورت فاطمه

  وصيت اين بود: 

تصأَو ولِ اللَّهسر ةُ بِنْتمفَاط بِه تصا أَوذَا ميمِ همنِ الرَّحالرَّح مِ اللَّها بِسيهاين وصيتي است كه فاطمه دختر  :فَإِذَا ف

حمداً عبده و رسولُه و أَنَّ الْجنَّةَ حقٌّ و النَّار حقٌّ و أَنَّ الساعةَ اللَّه و أَنَّ م و هي تَشْهد أَنْ ال إِلَه إِالّكند،  مي 6رسول خدا
بنده و  6دهد كه خدايي جز اهللا نيست و پيامبر اكرم او شهادت مي :آتيةٌ ال ريب فيها و أَنَّ اللَّه يبعثُ منْ في الْقُبور

ي مردگان را  ق است و قيامت آمدني است و ترديدي در آن نيست و خداي متعال همهي خداست و بهشت و دوزخ ح فرستاده

اي علي! من فاطمه  :ألَكُونَ لَك في الدنْيا و اآلخرَةِيا علي أَنَا فَاطمةُ بِنْت محمد زوجني اللَّه منْك ِاز قبور برخواهد انگيخت. 

أَنْت أَولَى بِي منْ عال مرا به همسري تو درآورد تا در دنيا و آخرت متعلّق به تو باشم، هستم، خداي مت 6دختر پيغمبر
حنِّطْني و غَسلْني و كَفِّنِّي بِاللَّيلِ و صلِّ علَي و ادفنِّي بِاللَّيلِ و ال تُعلم تر و سزاوارتر هستي،  تو از ديگران به من نزديك :غَيرِي
مرا شبانه حنوط كن و غسل و كفن كن و شبانه بر پيكرم نماز بگذار و شبانه دفنم كن و نگذار احدي از محلّ دفن من  :أَحداً

 ي فرزندانم تا روز سپارم و بر همه تو را به خدا مي 1:و أَستَودعك اللَّه و أَقْرَأُ علَى ولْدي السالم إِلَى يومِ الْقيامةباخبر شود، 

  كنم.  قيامت سالم مي

  

خودشان را با  7اميرالمؤمنين :فَأَقْبلَ أَميرُ الْمؤْمنينَ مسرِعاً حتَّى دخَلَ علَيها): همان روايت قبلو در روايت ديگري (

و هو منْ قَباطي د، در بستر افتادن 3بيند كه فاطمه مي 7حضرت :و إِذَا بِها ملْقَاةٌ علَى فرَاشهاسرعت به منزل رساندند، 
ايشان يك  :و هي تَقْبِض يميناً و تَمد شماالًآوردند،  ي كتان سفيد رنگي بود كه از سرزمين مصر مي و بستر او هم پارچه :مصرَ

حضرت  :الْعمامةَ عنْ رأْسهفَأَلْقَى الرِّداء عنْ عاتقه و كردند، يك بار به سمت چپ،  بار به سمت راست خودشان را جمع مي

هاي  و دكمه :و حلَّ أَزرارهعبا را از روي پشتش به سويي انداختند عمامه را از سر برداشتند و به كناري پرت كردند،  7علي

را در دست گرفتند و او  3فاطمه و پيش آمدند و سر :و أَقْبلَ حتَّى أَخَذَ رأْسها و تَرَكَه في حجرِههاي خود را گشودند،  جامه

فَنَاداها يا بِنْت محمد ايشان را صدا زندند يا زهرا! ولي پاسخي نشنيدند،  :و نَاداها يا زهرَاء فَلَم تُكَلِّمهرا در دامان خود گذاشتند، 
هتُكَلِّم طَفَى فَلَمصد مصطفي! ا :الْما ايشان جواب ندادند، ايشان را صدا زدند، اي دختر محمي ملَ الزَّكَاةَ فمنْ حم ا بِنْتا ياهفَنَاد

لَى الْفُقَرَاءا عذَلَهب و هائرِد گرفت و بر فقرا بذل و  ي خودش مي ي جامه اي دختر كسي كه زكات و صدقات را در گوشه :طَرَف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اي دختر كسي كه در معراج  :ا يا ابنَةَ منْ صلَّى بِالْمالئكَةِ في السماء مثْنَى مثْنَىفَنَاداهجواب ندادند،  :فَلَم تُكَلِّمهكرد،  بخشش مي

 پس ندا :فَنَاداها يا فَاطمةُ كَلِّميني فَأَنَا ابنُ عمك علي بنُ أَبِي طَالبٍجواب ندادند.  :فَلَم تُكَلِّمهبا مالئكه دو به دو نماز گزارد، 

قَالَ فَفَتَحت عينَيها في وجهِه و نَظَرَت إِلَيه و اي فاطمه با من سخن بگو! من پسر عموي تو علي بن ابي طالب هستم.  دادند:
گشودند،  7هايشان را بر روي علي بن ابي طالب بازگشت.) چشم 3(اينجا بود كه دوباره روح به پيكر فاطمه : بكَت و بكَى

و قَالَ ما الَّذي تَجِدينَه فَأَنَا ابنُ عمك علي بنُ هر دو گريستند.  8به ايشان انداختند و حضرت زهرا و اميرالمؤمنينيك نگاه 
فَقَالَت يا ابنَ دهي؟  اي فاطمه اين چه حالي است؟ من پسرعموي تو علي بن ابي طالب هستم. چرا پاسخ مرا نمي :أَبِي طَالبٍ

مالْع نْهع يصحال م و نْهم دي ال بالَّذ توالْم فرمودند: اي پسرعمو! من از دنيا رفته بودم و مرگي را كه  3فاطمه :إِنِّي أَجِد

تواني  ون همسر نميدانم كه بد من مي :و أَنَا أَعلَم أَنَّك بعدي ال تَصبِرُ علَى قلَّةِ التَّزْوِيجِاي از او نيست را يافته بودم،  چاره

اگر همسري اختيار كردي، يك شبانه  :ألَوالدي يوماً و لَيلَةًفَإِنْ أَنْت تَزَوجت امرَأَةً اجعلْ لَها يوماً و لَيلَةً و اجعلْ ِزندگي كني، 

نِ و ال تَصح في وجوههِما فَيصبِحانِ يا أَبا الْحسروز را براي همسرت و يك شبانه روز را هم براي فرزندانم اختصاص بده، 
هاي من يتيم و غريب و  بيني اين بچه اي اباالحسن! نكند در روي آنها بايستي و با آنها تندي كني، مي :يتيمينِ غَرِيبينِ منْكَسرَينِ

اند، و امروز  اينها ديروز جد خودشان را از دست داده :فْقدانِ أُمهمافَإِنَّهما بِاألَمسِ فَقَدا جدهما و الْيوم ياند،  درهم شكسته

واي بر آن امتي كه اين دو پسر را شهيد خواهند كرد و بر آنها  :ألُمةٍ تَقْتُلُهما و تُبغضُهمافَالْويلُ ِدهند،  مادرشان را از دست مي

اند كه خطر اين وجود دارد كه  اي بغض كرده به گونه 7يرالمؤمنينديدند ام 3غضب خواهم كرد، (اينجا فاطمه زهرا

از دنيا برود اين بود كه مخصوصاً كاري كردند كه ايشان گريه كنند تا از معرض اين خطر بزرگ  3زودتر از فاطمه 7علي

  نجات پيدا كنند)

 : ثُم أَنْشَأَت تَقُولُ

  ادرَ ها خَيي تكَيي إِنْ بنكاب  اس رَاقِوالْف موي وفَه عمبِلِ الد  

گريي اي بهترين گريه كنندگان بر من گريه كن و سيل اشكت را از ديدگانت جاري كن كه امروز، روز فراق من و  اگر مي

  توست. 

  فَقَد أَصبحا حليف اشْتياقٍ  يا قَرِينَ الْبتُولِ أُوصيك بِالنَّسلِ  

كنم كه اينها دو دوستي هستند كه در اشتياق مادرشان باقي  ل! تو را به فرزندانم توصيه مياي دوست و همراه بتو

  مانند و اين اشتياق پاسخ گفتني نيست.  مي

  تَنْس قَتيلَ الْعدى بِطَف الْعرَاقِ  ابكني و ابك للْيتَامى و ال  

  شود.  ي عراق شهيد مي تيدهرا كه در سرزمين تف 7بر من و يتيمانم گريه كن و حسين

  يحلف اللَّه فَهو يوم الْفرَاقِ  فَارقُوا فَأَصبحوا يتَامى حيارى  
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   )ترجمه نشده( 


