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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

، این خبرر بره حضررت رسرید     السالم ندهند و اعلیهزهراء را به فاطمه  1تصمیم قطعی گرفتند که فدک  خلیفه اول و دوموقتی 

زنان قریش به سوی  ای از اطرافیان خود وبا عده پوشاند واو را نیز می چادری بلند که قدمهای چادر بر سر کرد، مقنعه پوشید و

  ،لی اهلل علیه وآله بودراه رفتن رسول خدا صیادآور  فتن او،مسجد مدینه حرکت کرد در حالیکه راه ر

                                                           

 چیست؟ فدک1 

 صلی اهلل علیه و اله خدا پیامبر هجرت، هفتم سال در.  داشت فاصله راه روز دو شهر آن تا که بود مدینه شمال در ای دهکده فدک

 اسالم علیه مختلف قبایل تحریک و توطئه به مدینه از گر، توطئه یهودیان به دادن پناه بر عالوه که خیبر یهودیان سرکوبی برای

 . کرد راتصرف آن دژهای محاصره روز چند از پس و داشت گسیل سمت آن به سپاهی بودند، مشغول

 صلی اهلل علیه و اله پیامبر دست در همگی خوردگان شکست های جان و اموال اختیار که آن با - اسالم سپاه کامل پیروزی از پس

 ترتیب، بدین.  باشد مسلمانان مال دیگر نصف و باشند داشته اختیار در را خیبر نصف داد اجازه ها آن به خدا رسول - داشت قرار

 . دارند ارسال مدینه به را خیبر درآمد نصف ساله هر تا ماندند باقی خود سرزمین در یهودیان

 برخورد خبر وقتی اما ;افتادند هراس به دیدند، می خیبریان همدست را خود که فدکیان اسالم، سپاه پیروزی خبر شنیدن با

 رفتار خیبریان همانند آنان با خواستند خدا رسول از و شدند شادمان شنیدند، را خیبریان با صلی اهلل علیه و اله پیامبر بزرگوارانه

 .  پذیرفت را درخواست این خدا پیامبر.  کند

 :بودند گونه دو ،شدند می تسخیر مسلمانان دست به که مناطقی زیرا ندارند همسان حکم سرزمین دو این

 و قهر با شده گشوده« )عنوه مفتوح» اصطالح در که ها سرزمین این.  شود می گشوده نظامی نیروی و جنگ با که های مکان. 1

 چگونگی اسالمی جامعه رهبر و گیرد می قرار مسلمانان اختیار در مسلمان جنگجویان به عنوان غنیمت شود، می خوانده( سلطه

 . بود گونه اینخیبر  منطقه.  سازد می مشخص را آن از برداری بهره یا تقسیم

 به را خود های دروازه و کنند می تسلیم را خود صلح پیمان با ای منطقه مردم یعنی ;شود می گشوده صلح با که هایی مکان .2

 و است سپرده صلی اهلل علیه و اله خدا رسول به تنها را ها سرزمین نوع این اختیار کریم قرآن.  گشایند می مسلمانان روی

 . ندارند حقی هیچ آن در مسلمانان
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صلی  اهلل لرسول خالصة فدک کانت و: »گوید می بزرگ مورخ طبری.  گشت خدا رسول ملک بنابراین،.  شد فتح گونه این فدک

 مسلمانان زیرا.  بود صلی اهلل علیه و اله خدا پیامبر خالص ملک فدک. یعنی: رکاب ال و بخیل علیها یجلبوا لم النهم اهلل علیه و اله

 .نگشودند نظام پیاده و نظام سواره با را آن

 بود؟ چگونه فدک سر بر حکومت با( الم اهلل علیهاس) زهرا حضرت اختالف

 این ند,پیمود طولی صورت به را راه دو خود مالکیت اثبات برای و دانست می خود ملک را فدک )سالم اهلل علیها( زهرا حضرت

 . ارثاثبات  و بخششاثبات  ازبودند  عبارت راه دو

 شخص ملکیت به هجری هفتم سال در فدک از نیمی که کنند می بیان را نکته این سنت اهل متعدد منابع نیز و شیعی منابع عمده

)سالم  زهرا فاطمه حضرت به را آن حقه ذالقربی آت و» آیه طبق صلی اهلل علیه و اله پیامبر و درآمد صلی اهلل علیه و اله اکرم پیامبر

 ند.بخشید اهلل علیها(

 ام" و( لیه السالمع) علی حضرت ادعا این اثبات برای صلی اهلل علیه و اله اکرم پیامبر از پس( الم اهلل علیهاس) فاطمه حضرت

)علیه  علی حضرت اوال که بهانه بااین و نپذیرفت را )سالم اهلل علیها( زهرا حضرت سخن حکومت.  داد قرار گواه را "ایمن

 دو گواهی مالی امور اثبات در شود پذیرفته )علیه السالم( علی شهادت اگر حتی ثانیا و است نفع صاحب گواهی این در السالم(

 .است الزم زن دو و مرد یک یا مرد

  :زیرا ;است مردود اسالمی سنت و قوانین نظر ازاین سخنان اما 

 آوردن شاهد صلی اهلل علیه و اله اکرم پیامبر دادرسی آیین در.  بود )سالم اهلل علیها( فاطمه حضرت دست در فدک زمان آن در . 1

 این در دیگری خورد می سوگند باید و آمد می شمار به منکر حضرت پس.  است منکر وظیفه خوردن سوگند و مدعی وظیفه

 . ندارد حقی ملک

 اهل دانند، می صلی اهلل علیه و اله اکرم پیامبر بیت اهل درباره را آن نزول شان سنی و شیعه مفسران که تطهیر آیه به توجه با . 2

 نادرست ادعای تواند نمی آیه این مصداق که است بدیهی و ;دورند پلیدی و رجس گونه هر از )علیه السالم( حضرت آن بیت

 . کند مطرح

 )سالم اهلل علیها( زهرا فاطمه حضرت درباره صلی اهلل علیه و اله اکرم پیامبر که دارند اتفاق نکته این بر سنی و شیعه محدثان . 3

 این.«  شود می خشنود اش خشنودی برای و خشمگین فاطمه خشم برای خداوند ;لرضاها یرضی و لغضبها یغضب اهلل ان: »فرمود

 مسیر در جز اش زندگانی شؤون همه در )سالم اهلل علیها( فاطمه دهد می نشان بودند، شنیده را آن نیز حکومتگران که جمله

 . راند نمی زبان بر دروغ ادعای هرگز فردی چنین تردید بی و دارد نمی بر گام خداوند

 آیه و«  والیت آیه» چون آیاتی با که است )علیه السالم( علی مانند شخصیتی )سالم اهلل علیها( زهرا حضرت ادعاهای شاهد . 4

 تاییدات ترین بیش با این، بر افزون.  است شده مطرح صلی اهلل علیه و اله پیامبر نفس منزله به مباهله آیه در و گردیده تایید تطهیر
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 است حق با علی ;مادار حیث یدور علی مع الحق و الحق مع علی» حدیث تنها.  است رو روبه علیه و الهصلی اهلل  پیامبر سوی از

 . است کافی کردارش و گفتار درستی اثبات برای.«  گردد می علی محور بر حق و است علی با حق و

صلی اهلل  پیامبر ایمانش شدت جهت به که خوریم می ثابت بن خزیمة نام به صلی اهلل علیه و اله خدا پیامبر اصحاب میان در . 5

 صلی اهلل علیه و اله پیامبر اگر.  شمرد برابر شاهد دو گواهی با را اش گواهی و کرد مفتخر«  ذوالشهادتین» لقب به را او علیه و اله

 علی حضرت گواهی تواند نمی او از پس حاکم چرا دانست، برابر شاهد دو گواهی با موارد همه در را شخصی چنین شهادت

 بداند؟ برابر شاهد دو شهادت با است، برتر«  خزیمه» از مراتب به که را )علیه السالم(

 شد وارد دیگر راه از )سالم اهلل علیها( زهرا حضرت نپذیرفت، را )سالم اهلل علیها( حضرت گواهان شهادت حکومت که آن از پس

 درباره قرآن آیه نص به مورد این در و کند واگذار او به است، آن از بخشی نیز فدک که را پدرش میراث خواست حکومت از و

 می سفارش فرزندانتان[ ارث] درباره شمار به خداوند ;. . .  االنثیین حظ مثل للذکر الوالدکم فی اهلل یوصیکم: »شد متمسک ارث

 است دختر برابر دو پسر سهم که کند

 باقی ارث خود از انبیا که کرد استدالل چنان آیه این برابر در ابوبکر.  شود می شامل را انبیا غیر و انبیا و است عام آیه این ظاهر

 از ما اما ;برند می ارث تو از فرزندانت درگذشتی تو گاه هر که است چگونه: فرمود )سالم اهلل علیها( زهرا حضرت.  گذارند نمی

 به سخن گذشته پیامبران ارث از مختلف موارد در که قرآن دیگر آیات به گاه آن!  بریم؟ نمی ارث صلی اهلل علیه و اله خدا رسول

 زکریا حضرت مریم، سوره ششم آیه در.  نمل سوره شانزدهم آیه و مریم سوره ششم آیه مانند ;جست تمسک است، آورده میان

 و من از که کن عطا من به فرزندی پس. . .  بیمناکم شد، خواهند وارثانم من از پس که خویشانم از من خداوندا،» که دارد می بیان

 . است آمده میان به سخن پیامبر داوود پدرش از پیامبر، سلیمان بردن ارث از نمل سوره شانزدهم آیه در .«  برد ارث یعقوب آل

 و ادعای نفی ارث پیامبران فدک بودن صدقه ادعای :کرد مطرح ادعا دو )سالم اهلل علیها( حضرت مقابل در حکومت

 خدا رسول یعنی ;کرد برخورد جاریه صدقه گونه به آن با و نبخشید کسی به را فدک صلی اهلل علیه و اله اکرم پیامبر که اینیعنی 

 و کرد می تامین را هاشم بنی دیگر و )سالم اهلل علیها( زهرا فاطمه حضرت شخصی زندگانی فدک درآمد از صلی اهلل علیه و اله

  رساند می مصرف به خدا راه در را آن مازاد

 این فدک، گرفتن اختیار در با خواست می دانست، می صلی اهلل علیه و اله اکرم پیامبر جانشین را خود ابوبکر که جا آن از

 مشروعیت در خلل نوعی زمین این از پوشی چشم که داشت اعتقاد چنان و برساند اثبات به همگان برای را ادعایی مشروعیت

 . آورد می پدید حکومتش

 :است رو روبه زیر های چالش با ادعا این

صلی اهلل علیه و  اکرم پیامبر ملک خداوند سوی از سرزمین این که است آن شد، اشاره آن به قبال که حشر سوره هفتم آیه ظاهر . 1

 . گرفت قرار اله
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 ،دیگر مردم نشسته بودند انصار و ای از مهاجرین وبا عده  ابوبکر ،شد وارد مسجد 

                                                                                                                                                                                                                          

 را زمین این صلی اهلل علیه و اله اکرم پیامبر«  حقه ذالقربی آت و» آیه بانزول که دارند تصریح نکته این بر سنی و شیعه روایات . 2

 .  کرد واگذار )سالم اهلل علیها( زهرا فاطمه به بخشش صورت به

 جانشین حکومت که نیست این آن معنای لزوما بود، صدقه صلی اهلل علیه و اله اکرم پیامبر زمان در ملک این بپذیریم اگر حتی . 3

 نوعی اصطالح در و خانوادگی ای صدقه را آن است ممکن زیرا ;بود خواهد صدقه این سرپرست صلی اهلل علیه و اله اکرم پیامبر

 زمان در عمر سنت، اهل های گزارش از بعضی طبق که چنان. خاندانند آن خود از افرادی آن متولی که بدانیم خاص وقف

صلی اهلل علیه و  اکرم پیامبر همانند خود میان در خود تا کرد واگذار عباس و )علیه السالم( علی حضرت به را فدک خود حکومت

 .  کنند رفتار سرزمین این با اله

 ترکناه ما النورث االنبیاء معاشر انا: »کرد نقل چنین صلی اهلل علیه و اله اکرم پیامبر از را آن ابوبکر ،در ادعای نفی ارث از پیامبران

 :شد یادآور باید حدیث این درباره . است صدقه ماند، ما از چه هر.  گذاریم نمی باقی ارث خود از پیامبران جماعت ما ;صدقة

 این راوی که دارند نظر اتفاق نکته این بر نیز محدثان از بسیاری.  بود نشنیده کس هیچ ابوبکر جز را حدیث این زمان آن تا . 1

  . بود ابوبکر تنها حدیث

 و )سالم اهلل علیها( فاطمه حضرت مقابل، طرف در و بود صلی اهلل علیه و اله اکرم پیامبر سخن ناقل حدیث این نقل با ابوبکر . 2

 بدیهی.  بودند فدک بخشش بر مبنی صلی اهلل علیه و اله اکرم پیامبر کردار و سخن ناقل ایمن ام و )علیه السالم( علی حضرت

صلی اهلل  اکرم پیامبر سوی از را تاییدات ترین بیش که ها آن شخصیت نیز و سمت این در ناقالن شمار فزونی به باتوجه است

 . شود مقدم ابوبکر قول بر ها آن قول باید دارایند، علیه و اله

 یک با تنها توان نمی است بدیهی و دارد منافات است، شده مطرح انبیا میراث آن در که قرآن از متعددی آیات با حدیث این . 3

 . کرد ایستادگی صریح آیات این مقابل در حدیث

 نقل طبق که است چگونه نگذاشت، ارث به مالی گونه هیچ صلی اهلل علیه و اله اکرم پیامبر شویم معتقد حدیث این طبق اگر . 4

 صلی اهلل علیه و اله حضرت آن های حجره نیز و شخصی وسایل مانند صلی اهلل علیه و اله حضرت آن اموال از بعضی نتس اهل

 ؟!رسید می ارث به

 سیدمحمدباقرصدر مراجعه شود.(مطالعه بیشتر به کتاب فدک در تاریخ تالیف آیت اهلل شهید مالحظه منابع مطالب فوق و )برای 
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آهی کشید که چشمان مرردم را پرر از    ،اء سالم اهلل علیها نشستحضرت زهر ،دیگران آویزان کردند پرده ای بین آن حضرت و

شررو    ،هیجانها فروکش کنرد  تا مجلس آرام شود و حضرت سکوتی کردند ،تی طول کشیدمد و منقلب شدمجلس  ،اشک کرد

   دوباره مردم گریه را آغاز کردند. بر رسولش درود فرستاد، و ثنای الهی را به جای آورد تا حمد وو به سخن کرد 

 2 این چنین فرمود: ه دست گرفت وحضرت رشته کالم را دوباره ب سکوت بر قرار گردید، ها تمام شد ووقتی گریه

                                                           

 (221، ص 29بحاراالنوار، ج) متن خطبه: 2 

[ خِمَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ اشْتَمَلَتْ بِجِلْبَابِهَا وَ أَقْبَلَتْ أَنَّهُ لَمَّا أَجْمَعَ أَبُو بَکْرٍ عَلَى مَنْعِ فَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلَامُ فَدَکَ، وَ بَلَغَهَا ذَلِکَ التت ]لَاثَتْ

بِی ولَهَا، مَا تَخْرِمُ مِشْیَتُهَا مِشْیَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى أَفِی لُمَةٍ مِنْ حَفَدَتِهَا وَ نِسَاءِ قَوْمِهَا تَطَأُ ذُیُ

نَّتْ أَنَّةً أَجْهَشَ الْقَوْمُ لَهَا بِالْبُکَاءِ، فَارْتَجَّ بَکْرٍ وَ هُوَ فِی حَشَدٍ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ غَیْرِهِمْ فَنِیطَتْ دُونَهَا مُلَاءَةٌ، فَجَلَسَتْ ثُمَّ أَ

ولِ مَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُالْمَجْلِسُ، ثُمَّ أَمْهَلَتْ هُنَیْئَةً حَتَّى إِذَا سَکَنَ نَشِیجُ الْقَوْمِ وَ هَدَأَتْ فَوْرَتُهُمْ، افْتَتَحَتِ الْکَلَا

 فَقَالَتْ عَلَیْهَا السَّلَامُ:  ، فَعَادَ الْقَوْمُ فِی بُکَائِهِمْ فَلَمَّا أَمْسَکُوا عَادَتْ فِی کَلَامِهَاصلی اهلل علیه و الهاللَّهِ 

جَمَّ  ا، وَ تَمَامِ مِنَنٍ وَاالهَومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا، وَ سُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ، وَ لَهُ الشُّکْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، وَ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُ

اسْتَحْمَدَ إِلَى  تِزَادَتِهَا بِالشُّکْرِ لِاتصصَالِهَا، وَعَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا، وَ نَأَى عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا، وَ تَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاکِ أَبَدُهَا، وَ نَدَبَهُمْ لِاسْ

ا شَرِیکَ لَهُ، کَلِمَةٌ جَعَلَ الْإِخْلَاصَ تَأْوِیلَهَا، وَ ضَمَّنَ الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا، وَ ثَنَّى بِالنَّدْبِ إِلَى أَمْثَالِهَا، وَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَ

یَّتُهُ، ابْتَدَعَ الْأَشْیَاءَ لَا مِنْ لْفِکْرَةِ مَعْقُولَهَا، الْمُمْتَنِعُ مِنَ الْأَبْصَارِ رُؤْیَتُهُ، وَ مِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ، وَ مِنَ الْأَوْهَامِ کَیْفِالْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا، وَ أَنَارَ فِی ا

هَا بِقُدْرَتِهِ، وَ ذَرَأَهَا بِمَشِیَّتِهِ، مِنْ غَیْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى تَکْوِینِهَا، وَ لَا فَائِدَةٍ لَهُ فِی ءٍ کَانَ قَبْلَهَا، وَ أَنْشَأَهَا بِلَا احْتِذَاءِ أَمْثِلَةٍ امْتَثَلَهَا، کَوَّنَشَیْ

إِعْزَازاً لِدَعْوَتِهِ، ثُمَّ جَعَلَ الثَّوَابَ عَلَى طَاعَتِهِ، وَ یَّتِهِ، وَ تَصْوِیرِهَا، إِلَّا تَثْبِیتاً لِحِکْمَتِهِ، وَ تَنْبِیهاً عَلَى طَاعَتِهِ، وَ إِظْهَاراً لِقُدْرَتِهِ، وَ تَعَبُّداً لِبَرِ

وَ  عَبْدُهُ صلی اهلل علیه و الهوَ أَشْهَدُ أَنَّ أَبِی مُحَمَّداً وَضَعَ الْعِقَابَ عَلَى مَعْصِیَتِهِ، زِیَادَةً ]ذِیَادَةً[ لِعِبَادِهِ عَنْ نَقِمَتِهِ وَ حِیَاشَةً مِنْهُ إِلَى جَنَّتِهِ، 

بْتَعَثَهُ، إِذِ الْخَلَائِقُ بِالْغَیْبِ مَکْنُونَةٌ، وَ بِسَتْرِ الْأَهَاوِیلِ رَسُولُهُ، اخْتَارَهُ وَ انْتَجَبَهُ قَبْلَ أَنْ أَرْسَلَهُ، وَ سَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ اجْتَبَلَهُ، وَ اصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ا

[ الْأُمُورِ، وَ إِحَاطَةً بِحَوَادِثِ الدُّهُورِ، وَ مَعْرِفَةً بِمَوَاقِعِ الْمَقْدُورِ، ابْتَعَثَهُ ةٌ، عِلْماً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَآیِلِ ]بِمَائِلِمَصُونَةٌ، وَ بِنِهَایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَ

ادِیرِ حَتْمِهِ، فَرَأَى الْأُمَمَ فِرَقاً فِی أَدْیَانِهَا، عُکَّفاً عَلَى نِیرَانِهَا، عَابِدَةً وَ إِنْفَاذاً لِمَقَ مِهِاللَّهُ تَعَالَى إِتْمَاماً لِأَمْرِهِ، وَ عَزِیمَةً عَلَى إِمْضَاءِ حُکْ

مَهَا، وَ جَلَى عَنِ الْأَبْصَارِ غُمَمَهَا، ا، وَ کَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَلِأَوْثَانِهَا، مُنْکِرَةً لِلَّهِ مَعَ عِرْفَانِهَا، فَأَنَارَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ظُلَمَهَ

 الدِّینِ الْقَوِیمِ، وَ دَعَاهُمْ إِلَى الطَّرِیقِ الْمُسْتَقِیمِ، وَ قَامَ فِی النَّاسِ بِالْهِدَایَةِ، وَ أَنْقَذَهُمْ مِنَ الْغَوَایَةِ، وَ بَصَّرَهُمْ مِنَ الْعَمَایَةِ، وَ هَدَاهُمْ إِلَى

 ترجمه( )دنباله در انتهای
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مری تروان   داده است هایی که نعمتدر  تفکراین مطلب را با  ،متعلق به اوستو تمام ستایش ها خداوند است  زیبایی ها ازتمام 

  ،دریافت کرد

کره   نعمت هایی ،به دست اوست اشسرچشمه از آن بهره بردار هستیم  ییهاتمام نعمت زیرابرای توصیف اوست ها فقط خوبی

ترا ابرد    و دآنها را شمرتوان نمیهایی که بهره نعمت ها و ،ی در اختیار انسان قرار داده استپ در پی کمال و تمام و فراوانی وبه 

هایی که مردم را به سوی شرکر آنهرا دعروت کررده     نعمت توان فهمید؛عمق آنها را هیچگاه نمی توان آنها را جبران کرد ونمی

جمرال او را   کمرال و  نعمت هایی که از مردم خواسته است تا با دیردن  فراوانری آنهرا ،     یشگی باشند؛هم و بیشتر شونداست تا 

 آنها فرا خوانده است. چشمهسرنعمت هایی که خداوند بعد از کامل کردن آنها، مردم را به سوی دستیابی به  ستایش کنند؛

   ،هیچ نظیری ندارد اهلل، معبودی نیست ومی دهم که جز  شهادت

قابلیرت رسریدن    وتوجه متمرکز فقط بره او   یعنی )خالص قرار داد اباطن آن را است که خداوند  سخنیال اله اال اهلل مردم! ای 

 ایجاد کرد. هادر فکر قدرت اندیشۀ درباره آن را ها نهاد وبه آن را در قلب

او تمرام   ،را نردارد  او عمرق وجرود  تروان درک   ذهن، توان توصیف او و گفتار،و توان دیدن او،  خداوند موجودی است که چشم،

 او موجرودات را برا قردرت خرود     خلق کررد؛  سابقۀ قبلی داشته باشند، و آنها را بدون اینکه نمونه واشیاء را از عدم به وجود آورد 

وجرودات را  ای از خلق کردن آنهرا ببررد، او م  یا فایده و ، بدون اینکه نیازی به آنها داشته باشداددرشد با ارادۀ خود  وایجاد کرد 

ترا بنردگانش او را    ،به سوی اطراعتش  موجوداتمتوجه کردن  حکمتش وقدرت و  به ظهور رساندنفقط برای  فقط وخلق کرد 

عرااب مقررر نمرود ترا بنردگانش از      برای نافرمانیش  . خداوند برای اطاعتش، ثواب قرار داد واجابت کنندرا  دعوت او بپرستند و

 باشند. او اتصال بهبه دنبال  گیری کنند وکناره گرفتار شدن به خشم او

قبرل از   انتخاب شرده برود و   ده شدن،ای که قبل از فرستافرستاده ،وستفرستادۀ ا بندۀ او و"محمد"شهادت می دهم که پدرم 

ه مخلوقات هنروز  وقتی ک شداو برگزیده   ،قبل از اینکه مبعوث شود برگزیدۀ او بود اینکه انتخاب شود مورد عنایت خداوند بود و

 ،الل و عظمت او قرار داشتند و در سر حد عدم بودند، خداوند او را این چنرین برگزیرد  بردند و در جدر علم غیب الهی به سر می
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 ،شرناخت دانست و گردش روزگاران را تماماً در دست داشت و جایگاه هر امرری را خروب مری   سرانجام امور را دقیقاً می خداوند

کرامالً تببیرت کنرد و     به نهایت برساند و فرمرانش را در مورد مخلوقات خود را  لطفخواست که برانگیخت زیرا میا ر خداوند او

 ظرف های رحمتش را فعال سازد.

هرایی را   هر کسی به دنبال عقیده ای رفته و خود را به آتش خرافات آن سوزانده و برت  ،را پراکنده و متفرق دید مردمخداوند  

 می شناسند. در فطرت خود احساسی از خدا ندارند در حالی که خدای حقیقی را مردمی که تد، می پرس

هرا از  ها شکافته شود و نرادانی قلرب  صلی اهلل علیه و آله را فرستاد تا با نور او ظلمت "محمد"پدرم  در چنین وضعیتی، خداوند 

 ها کنار برود.ها از چشمبین برود و پرده

هدایت مردم بست و آنها را از گمراهی نجات داد و دیدگان آنها را از کوری رهانیرد و   بنده و فرستاده او ، کمر به "محمد"پدرم 

 آنها را به سوی راه و روش صحیح زندگی سوق داد و به سوی کوتاه ترین و استوارترین راه دعوت کرد.

ی و با میل و با گاشت از هرر چره   با مرگی اختیار ،پس از اینکه او رسالت خود را به انجام رساند، خداوند او را به سوی خود برد

 غیر خداست.

و  ،عالی مقام الهی او را در خود گرفته اند و غررق در رضروان خداونرد بخشرنده    و مالئکه او از سختی های این دنیا راحت شده 

، سالم و مخلوقات اوستخداوند بر پدرم که پیامبر او و امین او و برگزیده او و بهترین درود همنشین آن سلطان با قدرت است. 

 رحمت و برکت خداوند بر او باد.

 ه اسرت رسید آنهابه  دین او و وحی اومستقیما شما کسانی هستید که  شد ونازل  شما نهی خداوند بر امر وو مردم! شریعت ای 

 نیز شما هستید.ومسئول رساندن دین خدا به دیگر مردم طرف خداوند موظف هستید  از انجام تکالیفشما نسبت به 

در میران  اسرت  محرور اصرلی آن    عهرده دار حرق و  کره   نور تابان و روشنایی درخشنده گو وقرآن حقیقت کتاب گویای الهی و

 قرایق حکتابی کره   ؛ای که پیامبر در میان شما باقی گااشت، آن مجموعهده ایدتوجه به آن تعهد دا در موردچیزی که  ،شماست
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کتابی کره   ؛های دیگر به آن رشک می برندکتابی که کتاب است؛ جاابآن  ظاهر است و بی نهایتعمق آن  آن شفاف است و

  رساند.رستگاری می کتابی که توجه به معانی آن انسان را به نجات و رساند،تبعیت از آن انسان را به رضوان  خدا می

هرای آشرکار   نشانه خطر، محدوده های هشدار و زندگی،برای وشن رقوانین  دالئل روشن خداوند،به وسیلۀ این کتاب است که 

 .رسدبرنامه های معین شدۀ او به مردم می و بی نظیرفرصت های  تعالی، دستورات رشد و های کافی،کنندۀ حقیقت، استدالل

 فلسفۀ آنها این است: دلیل و ؛ممنو  فرمود اموری را و تکلیفخداوند اموری را مردم! ای 

  از شرک،برای پاک شدن  ایمان .1

 برای پاک شدن از خود بینی،  نماز .2

 برای پاک شدن روزی،   زکات .3

   برای استوار شدن پاکی ها، روزه .4

  برای تقویت دین، حج .5

  قلب ها،برای گرد آوردن   عدل .6

  ،اجتماعیبرای دستیابی به یک برنامۀ صحیح  معصومینپیروی از  .7

 برای جلوگیری از پراکندگی،  معصومینرهبری  .8

   اسالم،استقالل  وبرای حفظ برتری  جهاد .9

  بهره ها،بهترین برای دست یابی به  صبر .10

   برای برپایی مصلحت عمومی، مر به معروفا .11

  اضطراب های خانوادگی، برای جلوگیری از خشم خداوند و احترام به پدر ومادر .12

   افزایش تعداد نفوس، افزایش عمر و برای آمد با فامیل رفت و .13
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 برای جلوگیری از خون ریزی،   قصاص .14

 مینه بخشش الهی،  برای ایجاد ز وفاء به نذر .15

 و کامل برای از بین بردن کمبودها، حساب رسی دقیق .16

 برای دور شدن از ناهنجاری ها، نهی از شراب خواری .17

 دور شدن از آرامش و کمال،   برای جلوگیری از توهین نکردن .18

 برای استوار سازی حیاء و عفت. دزدی نکردن .19

پرس آنطرور کره شایسرته      ،او بیایند و مدیریت مطلق او را بپایرنرد با تمام وجود به سوی  دواند شرک را ممنو  کرد تا مردم خ

 مبادا با حالتی غیر از این که خردا را برا جران و دل پایرفتره     ،احساس بندگی او را در قلب و دل خود فعال کنیدعظمت اوست، 

کره فقرط آگاهران و اندیشرمندان      متوجه باشرید  خوباطاعت کنید و از خداوند در تمام قوانین  ،باشید از این عالم رخت بربندید

 کنند و در برابر آن عظمت خاضعند.هستند که عظمت خداوند را حس می

گرویم اشرتباه   ست. سخن اول و آخر من همین است و در آنچه میرسول خدا "محمد"مردم بدانید که من فاطمه هستم و پدرم 

ای از بین خود شما برای شما آمرد، فرسرتاده ای کره  مشرکالت و     فرستاده ،دهم برخالف حق نیستکنم و آنچه انجام مینمی

های شما برای او گران بود و نسبت به هدایت شما اشتیاق فراوان داشت و نسبت به کسانی که حق را قبول کرده بودنرد  سختی

 بسیار مهربان بود.

ترین فررد بره   او پدر من بود نه پدر کس دیگر؛ او نزدیک بررسی کنید، خواهید یافت که اگر خوب به او دقت کنید و روابط او را

 او و خاندانش باد. ای! درود خدا بردیگر؛ و چه نسب شرافتمندانه فردشوهر من بود نه 

او رسالت خود را با اظهار هشدارها، دوری از شیوه مشرکان، جنگ با آنها، دعوت به سوی خردا برا منطرق و موعظره پسرندیده      

گویا هنوز اوست که مشغول شکستن بت ها و شکافتن فرق مشرکان است. او پرایمردی کررد ترا اینکره      ،ساندکامالً به انجام ر

همه مشرکان فرار کردند وسیاهی شب شکافته شد و نور پدیدار شد و حق آشکار گشت و رهبر دیرن لرب بره سرخن گشرود و      
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کره قردر آنهرا    همرراه عرده ای   و اختالف باز شد و شما به  نابود شدند و گره های کفر هایان شیطان از بین رفت و افراد دو رو

 ن توحید گشودید.  ته بود لب به سخناشناخ

یک لقمه کوچک برای مهاجمان به حساب می آمدید، به راحتی مغلوب می شدید و زیر پا قرار  ولبه پرتگاه آتش بودید  رشما د

حیوانات را به دندان می کشیدید ، بدبخت و بیچراره بودیرد،  از هرر طررف     داشتید؛ از برکه های آلوده آب می خوردید و پوست 

صلی اهلل علیه و آله شما را نجات داد البته بعد از حوادث و وقایعی، و بعد از اینکره   "محمد"خداوند به واسطه  اماداشتید هراس 

 و سرکردگان یهود و نصاری را از بین برد. شرکسرکردگان 

آتشی را برای جنگ می افروختند، اما خداوند خاموش می کرد و هرگاه اطرافیران شریطان ظهرور و برروز مری      مخالفان، هر بار 

تنه می انداخت و او براز نمری گشرت    فرا در دهان علی و یا عده ای از مشرکین سر بلند می نمودند، رسول خدا، برادرش  کردند

در حالیکه در نهایت توجره بره ذات خداونرد     را خاموش نموده بود مگر اینکه آنها را زیر پا له کرده بود و با شمشیرش آتش آنها

 می کرد و در نهایت نزدیکی به رسول خدا بود.تالش بود و برای به جریان انداختن اراده خدا 

 ا از هریچ سروری از یاران خداست، تالشگری خیرخواه که با نهایت قوا تالش می کند و در راه به انجام رساندن اراده خرد  ،علی

 هراس ندارد.   چیز

میده بودید، خروش بودیرد، منتظرر بیچرارگی مرا بودیرد و اخبرار        شما در رفاه و آسایش آر قعی، شما چگونه بودید؟ادر چنین مو

پیامبر را بره درگراه خرود    وقتی خداوند و  گ عقب می کشیدید و فرار می کردیدمصیبت های ما را دنبال می کردید، هنگام جن

ت از دو روئی آشکار شد و پوشش ظراهری دیرن پراره گردیرد، و سرکو      ناشیدر بین شما دشمنی های برد و از میان شما رفت 

شد و شرو  به گردش در میان شرما   هیجان اهل باطل آغاز ،گمراهان شکسته شد و کسانی که کمترین ها بودند سربلند کردند

شیطان سر از گودال خود بیرون آورد و شما را به سوی خود فراخواند و شما را کامالً همراه و هم سروی برا خرود و مرورد      ،کرد

 توجه خود و جستجوگر ریاست یافت.  
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وش آورد و شرما را کرامالً تحرت    شیطان زمینه های فعالیت شما را فراهم کرد و شما را مشتاق فعالیت دید؛ خون شما را به جر 

 .به چیزهایی که متعلق به شما نبود دست اندازی کردید ،ما هم فرمان او را اجرا کردیدتأثیر غضب یافت.}

در غدیر کردید نگاشته بود و سرخنان رسرول   با علی که  بیعتی افتاد که هنوز چند ماهی بیشتر ازتمام این جریانات وقتی اتفاق 

 نوز رسول خدا را دفن نکرده بودند. حتی ه زخم رحلت رسول خدا تازه بود و ،ددر گوش های شما بوهنوز خدا 

در حالیکه قطعاً آنهایی که در سرقیفه جمرع شردند خرود     شما ادعا کردید که به خاطر جلوگیری از فتنه در سقیفه جمع شده اید،

   .عین آتش کفرطلبیعین فتنه بودند و 

حقیقت دور بودید، عجب آدم هایی بودید، کجا می رفتید و چه می کردید! در حالیکه کتاب خردا در برین شرما برود،     واقعاً که از 

اما شما آن را کنرار گااشرتید و    ،مطالبش روشن ، قوانینش شفاف، نشانه هایش آشکار، هشدارهایش نمایان و دستوراتش واضح

برد انتخرابی    ،ست یا به خاطر تمایل به چیز دیگری است؟ واقعاٌ که اهل ظلمبی اعتنایی کردید. آیا به خاطر بی میلی به قرآن ا

در پیش بگیرد از او پایرفته نخواهد شد و قطعاً در عروالم بعردی   تسلیم در برابر خداوند کردند و البته هر کس راه و روشی بجز 

 خواهد بود.   بازندگانجزو 

و اوضا  روحری قردری آرام گیررد، خالفرت را بره       شما حتی آنقدر صبر نکردید که شدت مصیبت رحلت رسول خدا کاسته شود

دست گرفتید و تنور آن را داغ کردید و به فریادهای گمراه کننده شیطان با جان و دل پاسخ گفتید و شرو  به خراموش کرردن   

اجرا کردیرد  نورهای آشکار دین و فرهنگ خالص پیامبر کردید؛ به ظاهر اسم اسالم را بردید اما در حقیقت امیال نفسانی خود را 

 است. عمیق ،و برای فرزندان و خانواده پیامبر نقشه کشیدید و نیرنگ زدید، نیرنگی که مانند زخم خنجر و شکاف نیزه

و االن همین شماها می گویید که  ما خاندان پیامبر، ارثی نمی بریم، آیا دنبال قوانین جاهلیرت هسرتید؟! چره قرانونی بهترر از      

 ی کسانی که خدا را باور دارند.  قانون خداوند؟ البته برا

برای شما روش است که من دختر پیامبر خدا هسرتم و از  مگر شما این مطالب را نمی دانید؟! چرا خوب می دانید و مانند آفتاب 

 او ارث می بریم.
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 ، دختر پیامبر خدا را نمی دهند! آی مسلمانان! ارث من

طرر  کررده   نبرم؟! واقعاً که مطلب دروغری را  ز پدرت ارث ببری و من ارث ای پسر ابی قحافه آیا کتاب خدا گفته است که تو ا

؛  "سلیمان از داوود ارث بررد  "ای. چرا آگاهانه کتاب خدا را کنار گااشته اید و مورد بی اعتنایی قرار دادید مگر قران نمی گوید:

؛ مگر قرآن نمی "ارث من و خاندان یعقوب باشدخدایا به من فرزندی بده که و "مگر قران در بیان جریانات یحیی نمی گوید : 

خداوند سرفارش فرزنردان   "مگر قرآن نمی گوید:  ،"در قانون الهی برخی از خانواده میت سهم بیشتری از دیگران دارند. "گوید:

اگر میت دارای اموالی بود، بررای پردر و   "قرآن نمی گوید: مگر  "را به شما می کند که به پسران دو برابر دختران سهم بدهید.

 !"رث بگاارد، این کار وظیفه ای است که اهل تقوی باید انجام دهند.مادر خود و نزدیکانش سهم اال

با این وجود شما فکر کردید که من هیچ بهره ای ندارم و ارثی از پدرم نمی برم و رابطه خانوادگی بین ما نیسرت؟! آیرا خداونرد    

ود و نصاری می دانیرد کره ارث پردر    دارد؟ یا شاید ما را از یهپدر من ارث آیه خاصی را برای شما نازل کرده است که ربطی به 

؟! آیا من و پدرم از یک دین و آیین نیستیم؟! آیا شما به قوانین و احکام قرآن آشناتر هستید یا مسلمان خود را نمی توانیم ببریم

 پدر و شوهر من؟!  

شرد و البتره بهتررین     مخرواه ، اما بدان که در محشر با ترو روبررو   است برو فدک را بردار، آماده و مهیا برای استفادهای خلیفه! 

وعده ما روز قیامت و زمانی که اهل باطل خود را بازنده خواهند یافرت   ،قاضی خداست و بهترین مدعی بر علیه تو پیامبر اوست

می شود و عاابی دائمی برر او فررود    خواهید فهمید که چه کسی در عااب خوار و ذلیل ،آن وقت دیگر پشیمانی سودی نداردو 

 خواهد آمد.

 حضرت رو به سوی انصار کرد و فرمود:

، این کوتاهی درباره حق من چیست؟ چشم پوشی در برابر زورگویی به من، چرا؟ مگرر رسرول   مسلمانان ان و یاورانای بزرگوار

خدا صلی اهلل علیه و آله پدر من، دائم نمی فرمود که اگر می خرواهی بره کسری احتررام بگرااری بایرد فرزنردان او را محتررم         

دست دادید؟! شما می توانید آنچره را کره حرق مرن اسرت و      ؟! چه زود تغییر نظر دادید و چقدر سریع حقایق خود را از بشماری
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آیا خیال می کنید محمد صلی اهلل علیه و آله مرده و کار تمام شده است؟! این فکر، اما برای گرفتن آن تالش می کنم، بگیرید 

 آن بسیار بزرگ است و خرابی آن به بقیه امور نیز سرایت می کند.  خطااشتباهی آشکار است که 

آرزوهرا برر براد     ،راکنرده گشرتند  شده اند و ستارگان پمصیبت او تیره با رفتن پیامبر تاریک شد و خورشید و ماه به واسطۀ زمین 

از بین رفرت. بره خردا قسرم ایرن       شهنگام رحلت شرفت، کوه ها لرزان شد، حریم پیامبر مورد دست درازی قرار گرفت و حرمت

 که هیچ مصیبتی و هیچ بالی ناگهانی مانند آن نمی شد؛همان بالی بزرگ و مصیبت غیرقابل تحمل بود 

مردن پیامبر خدا، چیزی است که قرآن، صبح و شب در اندرون خانه های شما، آن را فریاد زد و به انوا  مختلف به گوش شرما  

نیزپیرامبری   "حمدم"رساند؛ این امر چیزی است که برای پیامبران قبلی نیز پیش آمده بود. مرگ، قانون حتمی خداوند است و 

است در ادامه پیامبران پیشین؛ آیا اگر از دنیا برود یا کشته شود شما باید به وضعیت گاشته خود باز گردید؟! البته اگر کسی این 

کار را انجام دهد هیچ گونه ضرری به خدا نخواهد رسید و خدا هم به کسانی که این گونه نباشند و به وظایف خود عمرل کننرد   

 هند داد.  پاداش خوا

عجب کاری می کنید! ارث پدرم را در برابر چشم و گوش شما و در جمع شما می خوردند و شما نظاره مری   "قیله" خانوادهای 

مگر شما افراد و امکانرات   کنید؟! ندای حق خواهی من همه شما را در بر می گیرد و فریاد مظلومیت من به همه شما می رسد.

و خیر خواهی و حق جویی  شجاعتیاد او روبرو هستید و پاسخی نمی دهید؟! شماها که معروف به ندارید؟! با ندای مظلوم و فر

هستید، شما همان برگزیده از امت و انتخاب شده از بین آنها هستید، شما به خاطر ما اهل بیت با عرب جنگیدیرد و زحمتهرا را   

شما که دائم تحت فرمان ما بودید! ترا اینکره اسرالم اسرتقرار     تحمل کردید و با ملت ها ستیز نمودید و با شجاعان نبرد کردید؛ 

یافت و روزگار نعمت های خود را بر شما فرو ریخت و صدای شرک خاموش شد و هیجان باطل فرو نشست و آتش کفرر سررد   

 به جریان افتاد؛  حق شد و ندای اضطراب ساکت شد و امور 

و بعد از این همه ترالش بره    !؟بعد از اعالم واقعیتها به چه دلیلی ساکت نشستیدو  ؟!کنار کشیدیدبعد از واضح شدن حقایق چرا 

سبب دست بر دست گااشته اید؟! و بعد از ایمان آوردن، حال چرا به دنبال شرک رفته اید؟! چه بدبخت هستند کسرانی کره   چه 
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آیا از آنها می ترسید؟! از خدا بایرد بترسرید البتره اگرر     تعهدات خود را ندیده گرفته اند و به دنبال بیرون کردن رسول خدا بودند، 

 خدا را باور دارید!

کسی را که باید کنار می گااشتید باال برده اید و کسی را که شایسته حکومت بود کنار گااشته ایرد، شرما   متاسفانه اما می بینم 

د کرده بودید رها کردید و اعتقادات خود را به راحتری رهرا   به دنبال راحتی خود رفته اید و از مشکل فرار کرده اید و آنچه را تعه

 !در مقام عظمت خود باقی خواهد بودکردید بدانید که اگر شما و تمام مردم روی زمین هم کافر شوند خداوند 

 سرت، داشرتم  با وجود شناختی که از کوتاهی شما و بی وفایی که دلهای شرما را در برگرفتره ا   ،راخوب دقت کنید! من مطالبم  

 ، نه برای کمک گرفتن از شما بود بلکه به واسطه لب ریز شدن غصه ها بود، برای فرو نشستن غضرب برود،  ؛ و این گفتنگفتم

 به خاطر کمر  شکسته بود، و به دلیل سوز سینه بود.  

ود را انجرام  شما را ندارد؛ بروید کرار خر   دهی بهرش شوید در حالی که پشتش زخمی است و توان بارابروید ارث مرا بردارید، سو

کره برر   دهید در حالی که ننگ آن تا ابد برایتان خواهد ماند و داغ غضب خداوند بر روی آن باقی خواهد بود و به آتش خداونرد  

 دلها شعله می گیرد وصل خواهد شد. 

مرن دخترر    ،ندآنچه می کنید در برابر دیدگان خداوند است و کسانی که ظلم کردند خواهند دید که به چه عاقبتی مبتال می شو

شما منتظرر   ،همان هشدار دهنده به شما در مورد عااب سخت هستم، شما کار خود را بکنید ما هم به کار خود مشغول هستیم

 3نتیجه اعمال خود باشید ما هم منتظر هستیم.

                                                           

صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَنْ تَعَبِ هَذِهِ الدَّارِ فِی رَاحَةٍ، قَدْ حُفَّ ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ قَبْضَ رَأْفَةٍ وَ اخْتِیَارٍ، وَ رَغْبَةٍ وَ إِیْثَارٍ بمحمد 3 

هِ وَ الْغَفَّارِ، وَ مُجَاوَرَةِ الْمَلِکِ الْجَبَّارِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَبِی نَبِیِّهِ وَ أَمِینِهِ عَلَى الْوَحْیِ وَ صَفِیِّبِالْمَلَائِکَةِ الْأَبْرَارِ، وَ رِضْوَانِ الرَّبِّ 

  .خِیَرَتِهِ مِنَ الْخَلْقِ وَ رَضِیِّهِ، وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ

مَنَاءُ اللَّهِ عَلَى أَنْفُسِکُمْ، وَ ى أَهْلِ الْمَجْلِسِ، وَ قَالَتْ: أَنْتُمْ عِبَادَ اللَّهِ نُصْبُ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ، وَ حَمَلَةُ دِینِهِ وَ وَحْیِهِ، وَ أُثُمَّ الْتَفَتَتْ إِلَ 

لَیْکُمْ، وَ بَقِیَّةٌ اسْتَخْلَفَهَا عَلَیْکُمْ، کِتَابُ اللَّهِ النَّاطِقُ، وَ الْقُرْآنُ الصَّادِقُ، بُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ، وَ زَعَمْتُمْ حَقٌّ لَکُمْ لِلَّهِ فِیکُمْ عَهْدٌ قَدَّمَهُ إِ

هُ، قَائِدٌ إِلَى الرصضْوَانِ اتصبَاعُهُ، مُغْتَبِطَةٌ بِهِ أَشْیَاعُ وَ النُّورُ السَّاطِعُ، وَ الضصیَاءُ اللَّامِعُ، بَیِّنَةٌ بَصَائِرُهُ، مُنْکَشِفَةٌ سَرَائِرُهُ، مُتَجَلصیَةٌ ظَوَاهِرُهُ،
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هُ الْمُحَذَّرَةُ، وَ بَیِّنَاتُهُ الْجَالِیَةُ، وَ بَرَاهِینُهُ الْکَافِیَةُ، مُؤَدٍّ إِلَى النَّجَاةِ إِسْمَاعُهُ، بِهِ تُنَالُ حُجَجُ اللَّهِ الْمُنَوَّرَةُ، وَ عَزَائِمُهُ الْمُفَسَّرَةُ، وَ مَحَارِمُ

کُمْ مِنَ الشصرْکِ، وَ الصَّلَاةَ تَنْزِیهاً لَکُمْ ائِلُهُ الْمَنْدُوبَةُ، وَ رُخَصُهُ الْمَوْهُوبَةُ، وَ شَرَائِعُهُ الْمَکْتُوبَةُ، فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِیمَانَ تَطْهِیراً لَوَ فَضَ

وَ الصِّیَامَ تَثْبِیتاً لِلْإِخْلَاصِ، وَ الْحَجَّ تَشْیِیداً لِلدِّینِ، وَ الْعَدْلَ تَنْسِیقاً  عَنِ الْکِبْرِ، وَ الزَّکَاةَ تَزْکِیَةً لِلنَّفْسِ، وَ نَمَاءً فِی الرصزْقِ،

اسْتِیجَابِ الْأَجْرِ، وَ الْأَمْرَ ، وَ الصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَى لِلْقُلُوبِ، وَ طَاعَتَنَا نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَ إِمَامَتَنَا أَمَاناً مِنَ الْفُرْقَةِ، وَ الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ

لْعَدَدِ، وَ الْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ، وَ الْوَفَاءَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ، وَ بِرَّ الْوَالِدَیْنِ وِقَایَةً مِنَ السَّخَطِ، وَ صِلَةَ الْأَرْحَامِ مَنْمَاةً لِ

جْسِ، وَ اجْتِنَابَ ، وَ تَوْفِیَةَ الْمَکَایِیلِ وَ الْمَوَازِینِ تَغْیِیراً لِلْبَخْسِ، وَ النَّهْیَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنْزِیهاً عَنِ الرصبِالنَّذْرِ تَعْرِیضاً لِلْمَغْفِرَةِ

إِخْلَاصاً لَهُ بِالرُّبُوبِیَّةِ، فَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ ال  الْقَذْفِ حِجَاباً عَنِ اللَّعْنَةِ، وَ تَرْکَ السَّرِقَةِ إِیجَاباً لِلْعِفَّةِ، وَ حَرَّمَ اللَّهُ الشصرْکَ

  .یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُتَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَ أَطِیعُوا اللَّهَ فِیمَا أَمَرَکُمْ بِهِ وَ نَهَاکُمْ عَنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّما 

دْءاً، وَ لَا أَقُولُ مَا أَقُولُ غَلَطاً، وَ لَا لَتْ: أَیُّهَا النَّاسُ! اعْلَمُوا أَنصی فَاطِمَةُ وَ أَبِی مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، أَقُولُ عَوْداً وَ بَثُمَّ قَا

عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ، فَإِنْ تَعْزُوهُ وَ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ  أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ شَطَطاً لَقَدْ

مَ، فَبَلَّغَ ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِی دُونَ نِسَائِکُمْ، وَ أَخَا ابْنِ عَمِّی دُونَ رِجَالِکُمْ، وَ لَنِعْمَ الْمَعْزِیُّ إِلَیْهِ صَلَّ

دَاعِیاً إِلَى سَبِیلِ رَبِّهِ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الرصسَالَةَ، صَادِعاً بِالنصذَارَةِ، مَائِلًا عَنْ مَدْرَجَةِ الْمُشْرِکِینَ، ضَارِباً ثَبَجَهُمْ، آخِذاً بِأَکْظَامِهِمْ، 

مَ، حَتَّى انْهَزَمَ الْجَمْعُ وَ وَلَّوُا الدُّبُرَ، حَتَّى تَفَرَّى اللَّیْلُ عَنْ صُبْحِهِ، وَ أَسْفَرَ الْحَقُّ عَنْ الْحَسَنَةِ، یَکْسِرُ الْأَصْنَامَ، وَ یَنْکُثُ الْهَا

وَ الشصقَاقِ، وَ فُهْتُمْ النصفَاقِ، وَ انْحَلَّتْ عُقَدُ الْکُفْرِ  مَحْضِهِ، وَ نَطَقَ زَعِیمُ الدِّینِ، وَ خَرِسَتْ شَقَاشِقُ الشَّیَاطِینِ، وَ طَاحَ وَشِیظُ

شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، مُذْقَةَ الشَّارِبِ، وَ نُهْزَةَ الطَّامِعِ، وَ قَبْسَةَ  بِکَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ فِی نَفَرٍ مِنَ الْبِیضِ الْخِمَاصِ، وَ کُنْتُمْ عَلى

تَقْتَاتُونَ الْوَرَقَ، أَذِلَّةً خَاسِئِینَ، تَخافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِکُمْ، فَأَنْقَذَکُمُ  الْعَجْلَانِ، وَ مَوْطِئَ الْأَقْدَامِ، تَشْرَبُونَ الطَّرْقَ، وَ

الرصجَالِ، وَ ذُؤْبَانِ الْعَرَبِ، وَ مَرَدَةِ أَهْلِ  یَ بِبُهَمِاللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَعْدَ اللَّتَیَّا وَ الَّتِی، وَ بَعْدَ أَنْ مُنِ

نَ الْمُشْرِکِینَ، قَذَفَ أَخَاهُ فِی لَهَوَاتِهَا، فَلَا الْکِتَابِ کُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، أَوْ نَجَمَ قَرْنٌ لِلشَّیْطَانِ، وَ فَغَرَتْ فَاغِرَةٌ مِ

للَّهِ، قَرِیباً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، ى یَطَأَ صِمَاخَهَا بِأَخْمَصِهِ، وَ یُخْمِدَ لَهَبَهَا بِسَیْفِهِ، مَکْدُوداً فِی ذَاتِ اللَّهِ، وَ مُجْتَهِداً فِی أَمْرِ ایَنْکَفِئُ حَتَّ

یَةٍ مِنَ الْعَیْشِ، وَادِعُونَ فَاکِهُونَ آمِنُونَ، تَتَرَبَّصُونَ بِنَا الدَّوَائِرَ، وَ سَیِّدَ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ، مُشَمِّراً نَاصِحاً، مُجِدّاً کَادِحاً، وَ أَنْتُمْ فِی رَفَاهِ

أَصْفِیَائِهِ، ظَهَرَ فِیکُمْ  بِیِّهِ دَارَ أَنْبِیَائِهِ، وَ مَأْوَىتَتَوَکَّفُونَ الْأَخْبَارَ، وَ تَنْکِصُونَ عِنْدَ النصزَالِ، وَ تَفِرُّونَ عِنْدَ الْقِتَالِ، فَلَمَّا اخْتَارَ اللَّهُ لِنَ

فَنِیقُ الْمُبْطِلِینَ، فَخَطَرَ فِی  حَسِیکَةُ النصفَاقِ، وَ سَمَلَ جِلْبَابُ الدِّینِ، وَ نَطَقَ کَاظِمُ الْغَاوِینَ، وَ نَبَغَ خَامِلُ الْأَقَلصینَ، وَ هَدَرَ

هِ هَاتِفاً بِکُمْ، فَأَلْفَاکُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِیبِینَ، وَ لِلْغِرَّةِ فِیهِ مُلَاحِظِینَ، ثُمَّ اسْتَنْهَضَکُمْ عَرَصَاتِکُمْ، وَ أَطْلَعَ الشَّیْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْرَزِ

وَ الْعَهْدُ قَرِیبٌ، وَ الْکَلْمُ رَحِیبٌ، مْ، هَذَا فَوَجَدَکُمْ خِفَافاً، وَ أَحْمَشَکُمْ فَأَلْفَاکُمْ غِضَاباً، فَوَسَمْتُمْ غَیْرَ إِبِلِکُمْ، وَ أَوْرَدْتُمْ غَیْرَ شِرْبِکُ

سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیطَةٌ بِالْکافِرِینَ،  وَ الْجُرْحُ لَمَّا یَنْدَمِلْ، وَ الرَّسُولُ لَمَّا یُقْبَرْ، ابْتِدَاراً زَعَمْتُمْ خَوْفَ الْفِتْنَةِ أَال فِی الْفِتْنَةِ
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لَامُهُ بَاهِرَةٌ، وَ بِکُمْ؟! وَ أَنَّى تُؤْفَکُونَ؟ وَ کِتَابُ اللَّهِ بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ، أُمُورُهُ ظَاهِرَةٌ، وَ أَحْکَامُهُ زَاهِرَةٌ، وَ أَعْ فَهَیْهَاتَ مِنْکُمْ! وَ کَیْفَ

هُ تُرِیدُونَ..؟، أَمْ بِغَیْرِهِ تَحْکُمُونَ؟! بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلًا، زَوَاجِرُهُ لَائِحَةٌ، وَ أَوَامِرُهُ وَاضِحَةٌ، قَدْ خَلَّفْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِکُمْ، أَ رَغْبَةً عَنْ

لَسَ ثُوا إِلَّا رَیْثَ أَنْ تَسْکُنَ نَفْرَتُهَا، وَ یَسْوَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْالمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ، ثُمَّ لَمْ تَلْبَ

وِیِّ، وَ إِطْفَاءِ أَنْوَارِ الدِّینِ الْجَلِیِّ، وَ قِیَادُهَا، ثُمَّ أَخَذْتُمْ تُورُونَ وَقْدَتَهَا، وَ تُهَیِّجُونَ جَمْرَتَهَا، وَ تَسْتَجِیبُونَ لِهُتَافِ الشَّیْطَانِ الْغَ

حَسْواً[ فِی ارْتِغَاءٍ، وَ تَمْشُونَ لِأَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ فِی الْخَمَرِ وَ الضَّرَاءِ، وَ نَصْبِرُ  إِهْمَادِ سُنَنِ النَّبِیِّ الصَّفِیِّ، تُسِرُّونَ حَصْواً ]تَشْرَبُونَ

وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ  مَ الْجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَمِنْکُمْ عَلَى مِثْلِ حَزص الْمُدَى، وَ وَخْزِ السِّنَانِ فِی الْحَشَا، وَ أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَلَّا إِرْثَ لَنَا أَ فَحُکْ

 !؟إِرْثِییُّهَا الْمُسْلِمُونَ، أَ أُغْلَبُ عَلَى اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ أَ فَلَا تَعْلَمُونَ؟! بَلَى، تَجَلَّى لَکُمْ کَالشَّمْسِ الضَّاحِیَةِ أَنصی ابْنَتُهُ أَ

وَ نَبَذْتُمُوهُ  اللَّهِ أَنْ تَرِثَ أَبَاکَ وَ لَا أَرِثَ أَبِی؟! لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیًّا أَ فَعَلَى عَمْدٍ تَرَکْتُمْ کِتَابَ اللَّهِ یَا ابْنَ أَبِی قُحَافَةَ، أَ فِی کِتَابِ

رَبِّ فَهَبْ :إِذْ قَالَ )علیه السالم(زَکَرِیَّا  وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ؟! وَ قَالَ فِیمَا اقْتَصَّ مِنْ خَبَرِ یَحْیَى بْنِ:وَرَاءَ ظُهُورِکُمْ إِذْ یَقُولُ

بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ، وَ قَالَ: یُوصِیکُمُ  لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ، وَ قَالَ: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى

وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ، وَ  ثْلُ حَظص الْأُنْثَیَیْنِ، وَ قَالَ: إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِاللَّهُ فِی أَوْالدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِ

؟! أَمْ هَلْ صلی اهلل علیه و الهآیَةٍ أَخْرَجَ مِنْهَا أَبِی زَعَمْتُمْ أَلَّا حُظْوَةَ لِی وَ لَا أَرِثُ مِنْ أَبِی وَ لَا رَحِمَ بَیْنَنَا، أَ فَخَصَّکُمُ اللَّهُ بِ

أَعْلَمُ بِخُصُوصِ الْقُرْآنِ وَ عُمُومِهِ مِنْ أَبِی وَ  تَقُولُونَ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ لَا یَتَوَارَثَانِ؟!، أَ وَ لَسْتُ أَنَا وَ أَبِی مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ؟! أَمْ أَنْتُمْ

مُحَمَّدٌ، وَ الْمَوْعِدُ الْقِیَامَةُ، وَ ی؟! فَدُونَکُمَا ]فَدُونَکَهَا[ مَخْطُومَةً مَرْحُولَةً تَلْقَاکَ یَوْمَ حَشْرِکَ، فَنِعْمَ الْحَکَمُ اللَّهُ، وَ الزَّعِیمُ ابْنِ عَمِّ

إٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یَأْتِیهِ عَذابٌ یُخْزِیهِ وَ یَحِلُّ عَلَیْهِ عِنْدَ السَّاعَةِ مَا تَخْسَرُونَ، وَ لَا یَنْفَعُکُمْ إِذْ تَنْدَمُونَ، وَ لِکُلص نَبَ

 ،عَذابٌ مُقِیمٌ

یزَةُ فِی حَقصی، وَ السِّنَةُ عَنْ سْلَامِ، مَا هَذِهِ الْغَمِثُمَّ رَمَتْ بِطَرْفِهَا نَحْوَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ: یَا مَعَاشِرَ الْفِتْیَةِ وَ أَعْضَادَ الْمِلَّةِ، وَ أَنْصَارَ الْإِ

عَانَ مَا أَحْدَثْتُمْ، وَ عَجْلَانَ ذَا إِهَالَةٍ، وَ ظُلَامَتِی، أَ مَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَبِی یَقُولُ: الْمَرْءُ یُحْفَظُ فِی وُلْدِهِ، سَرْ

مَاتَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، فَخَطْبٌ جَلِیلٌ اسْتَوْسَعَ  ةٌ عَلَى مَا أَطْلُبُ وَ أُزَاوِلُ، أَ تَقُولُونَلَکُمْ طَاقَةٌ بِمَا أُحَاوِلُ، وَ قُوَّ

یبَتِهِ، وَ أَکْدَتِ الْآمَالُ، وَ خَشَعَتِ الْجِبَالُ، وَهْنُهُ، وَ اسْتَنْهَرَ فَتْقُهُ، وَ انْفَتَقَ رَتْقُهُ، وَ أَظْلَمَتِ الْأَرْضُ لِغَیْبَتِهِ، وَ کُسِفَتِ النُّجُومُ لِمُصِ

 الْعُظْمَى، لَا مِثْلَهَا نَازِلَةٌ، وَ لَا بَائِقَةٌ عَاجِلَةٌ، وَ أُضِیعَ الْحَرِیمُ، وَ أُزِیلَتِ الْحُرْمَةُ عِنْدَ مَمَاتِهِ، فَتِلْکَ وَ اللَّهِ النَّازِلَةُ الْکُبْرَى، وَ الْمُصِیبَةُ

وَ إِلْحَاناً، وَ لَقَبْلَهُ مَا حَلَّ بِأَنْبِیَاءِ بِهَا کِتَابُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِی أَفْنِیَتِکُمْ فِی مُمْسَاکُمْ وَ مُصْبَحِکُمْ، هُتَافاً وَ صُرَاخاً، وَ تِلَاوَةً  أَعْلَنَ

 رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلىاللَّهِ وَ رُسُلِهِ، حُکْمٌ فَصْلٌ وَ قَضَاءٌ حَتْمٌ: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا 

  .عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئاً وَ سَیَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرِینَ أَعْقابِکُمْ وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلى
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[ وَ مَجْمَعٍ؟، تَلْبَسُکُمُ الدَّعْوَةُ، وَ تَشْمَلُکُمُ الْخِبْرَةُ، وَ أَنْتُمْ بِمَرْأًى مِنصی وَ مَسْمَعٍ، وَ مبتد ]مُنْتَدًى إِیهاً بَنِی قَیْلَةَ! أَ أُهْضِمَ تُرَاثُ أَبِی

الدَّعْوَةُ فَلَا تُجِیبُونَ، وَ تَأْتِیکُمُ الصَّرْخَةُ فَلَا تُغِیثُونَ، وَ أَنْتُمْ ذَا الْعَدَدِ وَ الْعُدَّةِ، وَ الْأَدَاةِ وَ الْقُوَّةِ، وَ عِنْدَکُمُ السِّلَاحُ وَ الْجُنَّةُ، تُوَافِیکُمُ 

لْتُمُ ةُ الَّتِی اخْتِیرَتْ، قَاتَلْتُمُ الْعَرَبَ، وَ تَحَمَّوَ أَنْتُمْ مَوْصُوفُونَ بِالْکِفَاحِ، مَعْرُوفُونَ بِالْخَیْرِ وَ الصَّلَاحِ، وَ النُّجَبَةُ الَّتِیانْتُجِبَتْ، وَ الْخِیَرَ

أْتَمِرُونَ، حَتَّى إِذَا دَارَتْ بِنَا رَحَى الْإِسْلَامِ، وَ الْکَدَّ وَ التَّعَبَ، وَ نَاطَحْتُمُ الْأُمَمَ، وَ کَافَحْتُمُ الْبُهَمَ، فَلَا نَبْرَحُ أَوْ تَبْرَحُونَ، نَأْمُرُکُمْ فَتَ

شصرْکِ، وَ سَکَنَتْ فَوْرَةُ الْإِفْکِ، وَ خَمَدَتْ نِیرَانُ الْکُفْرِ، وَ هَدَأَتْ دَعْوَةُ الْهَرْجِ، وَ دَرَّ حَلَبُ الْأَیَّامِ، وَ خَضَعَتْ ثَغْرَةُ ]نَعْرَةُ[ ال

کْتُمْ بَعْدَ الْإِیمَانِ أَ ال تُقاتِلُونَ الْإِقْدَامِ، وَ أَشْرَاسْتَوْسَقَ نِظَامُ الدِّینِ، فَأَنَّى حُرْتُمْ بَعْدَ الْبَیَانِ، وَ أَسْرَرْتُمْ بَعْدَ الْإِعْلَانِ، وَ نَکَصْتُمْ بَعْدَ 

أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ أَلَا قَدْ  قَوْماً نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَؤُکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ

الضصیقِ بِالسَّعَةِ،  مْ إِلَى الْخَفْضِ، وَ أَبْعَدْتُمْ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْبَسْطِ وَ الْقَبْضِ، وَ خَلَوْتُمْ بِالدَّعَةِ، وَ نَجَوْتُمْ مِنَأَرَى أَنْ قَدْ أَخْلَدْتُ

الْأَرْضِ جَمِیعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِیٌّ حَمِیدٌ أَلَا وَ قَدْ قُلْتُ فَمَجَجْتُمْ مَا وَعَیْتُمْ، وَ دَسَعْتُمُ الَّذِی تَسَوَّغْتُمْ، فَ: إِنْ تَکْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِی 

وَ  وَ لَکِنَّهَا فَیْضَةُ النَّفْسِ، وَ نَفْثَةُ الْغَیْظِ،مَا قُلْتُ عَلَى مَعْرِفَةٍ مِنصی بِالْخَذْلَةِ الَّتِی خَامَرَتْکُمْ، وَ الْغَدْرَةِ الَّتِی اسْتَشْعَرَتْهَا قُلُوبُکُمْ، 

الْخُفِّ، بَاقِیَةَ الْعَارِ، مَوْسُومَةً بِغَضَبِ اللَّهِ وَ  خَوْرُ الْقَنَا، وَ بَثَّةُ الصَّدْرِ، وَ تَقْدِمَةُ الْحُجَّةِ، فَدُونَکُمُوهَا فَاحْتَقِبُوهَا دَبِرَةَ الظَّهْرِ، نَقِبَةَ

تِی تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ فَبِعَیْنِ اللَّهِ مَا تَفْعَلُونَ وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ شَنَارِ الْأَبَدِ، مَوْصُولَةً بِ: نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّ

 .رُونَاعْمَلُوا... إِنَّا عامِلُونَ وَ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِوَ أَنَا ابْنَةُ نَذِیرٍ لَکُمْ بَیْنَ یَدَیْ عَذابٍ شَدِیدٍ فَ یَنْقَلِبُون


