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او كھ با شھادتش كشتي بشكستھ 
 ي مادر را 
 .بھ ساحل نشاند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نام خدا بھ
 اشاره

دریا بریده  ي قطعًا گلوي تشنھ
 است 
ورنھ چرا چگونھ چنین موج مي 
 زند؟

ــعلھ  « ــدون ش ــش ب ــر آت اگ
معنایي ندارد ، انسان نیز 
بدون وجدان قابلیت انسـان 

 ».بودن ندارد
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ــد  ــویم را س ــض راه گل بغ
كرده؛ این بیھوده نیست چرا كھ 
دل یــاد آور آن خــاطره ي شــوم 

ھ ھمھ چیـز است و تو مي داني ك
از یـــاد رفتنـــي اســـت حتـــي 

ولي ایـن  ماندگارترین خاطرات ،
ھرگز از یـاد نمـي  خاطره نھ ، 

 .  رود
بوي ثانیھ ھاي سـنگین بـھ ... 

مشام مي رسید و قلـب زمـین در 
زیر پایش مي تپید و تن سـرد و 

خت آھني اش روي زمین سـنگیني س
ش را چنان غداگامھاي . مي كرد 

عاطفـھ در كوچھ ھاي یخ زده از 
كوبیــد كــھ حــرارت آن تــا دور 

بـاد . دستھاي شھر را فرا گرفت
ــادش را زوز ــید و  هفری ــي كش م

طنین صدایش بـا تنھـایي خانـھ 
ــي  ــم م ــورد و در ھ ــي خ ــره م گ

با دھاني آتشفشاني فرو . چیدپی
رفتھ در مـردار آز و ابتـذال، 
فریبنده تر از شیطان نخسـتین، 

ــداتر از  ــي خ ــش ب ــون و آت فرع
دنـدان   ود ،افروز تـر از نمـر

ھاي خشم بھ ھم سـائید و دھـان 
 ...وقاحت گشود 
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انگار چشم روزگار بر یـك طـرح 
خــدایا آدم . شــوم مــي لغزیــد 

 !!!براي سقوط چھ شتابي دارد ؟
انگار آن ھنگام وجـدان او 
را نھ كھ وجدان شھر را سیل با 

شـھر سـوگواران ! خود برده بود
نـھ  نھ آشفتھ كـرده مـوي ،... 

نـھ نـاخن  وي ،شیون كنند بھ كـ
نـھ فریـاد نـھ  كشند بـھ روي ،

 ... !ھوار ، نھ نھ ھیچكدام 
آري ، بر آسمان رنـگ شـرم زده 
اند و بر دلھا نقـش سـنگ ، آن 
بیگانھ بـا خـدا زھـر كینـھ و 

و بـا یـاس  یختنفرت در كالمش ر
امـا نمـي . بھ داس سـخن گفـت 

دانســت كــھ،تیِغ فریــاد برنــده 
 ...نیست

امـا بعـد از ! چھ گـویم ؟
جویي از دكي لھیب سرخ آتش و ان

و بانگ مـرتعش ... اندوه مذاب 
مادر بھ مـاتم فرزنـد خـویش و 
دست صنوبر بھ استغاثھ بلند كھ 

من سزاوار ایـن ! اي نامردمان 
 ... جفا نیستم 

احساس سوختن بھ تماشا نمي  «
 شود 

آتش بگیر تا كھ ببیني چھ مي 
 »كشم 
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آن نوزادي كھ آھسـتھ بـال مـي 

او كھ بجـز  و سبك ،كشید ، نرم 
یك روح معصوم و یـك دل مظلـوم 

او كھ بـھ مھمـاني  ھیچ نداشت ،
دنیا مي آمـد ولـي افسـوس كـھ 

را در آتـش و سرود زندگاني اش 
خون سرود و غریو زنـدگي اش را 
در قالب سكوت ؛ و او كھ مسافر 

سـالم � (كوچك دریاي علي و فاطمـھ 

گفت  بود با مادر اینچنین )علیھما
با تو مي مـانم ! در جانما :كھ 

و با تو بـھ سـاحل شـھادت مـي 
 ... .نشینم 

باید شـمع ایـن خـاطره را بـر 
تمـام  زبان آورد یكھ و تنھـا ،

شب بـر زبـان آتـش و بـر لـبش 
 !فریاد

چھ تلـخ اسـت ایـن خشـونت 
بایــد بــھ آن !! تقــّدس یافتــھ 

طایفھ پشت كرد كـھ پیمـان بـھ 
قتل آفتاب بستند و دل خورشـید 

نھــا كــھ در مــھ آ. را شكســتند
غلیظي از نسیان دست و پا زدند 
و در دام تزویر فلك افتادند و 
بھ تقدیس معصـیت نشسـتند و از 

 .راه مددكاري بر نخاستند 
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و اما در این غریبستان دنیـا، 
این عقده ي ھزار سـالھ و ایـن  

ــد  ــد فرزن ــت را بای ــدیث غرب ح
عزیزیش روایت كند و من چشم بھ 

از  راھي دارم كھ آن سفر كـرده
آن باز خواھد گشت و جھان گـام 

... عدالت او را شماره مي كند 
. 

چقدر بـي تـو ! یا صاحب العصر 
 نشستن در این سكوت و ستوه؟

 ي نیامدنتپژمرده  يھمین روزھا
 درتنھایي پائیزم 

 ما كھ از نسل دلھاي شكستھ ایم 
آمدن تو را بھ مناجات نشستھ 
 ایم 
این روزھا بي تو بھ فردا نمي 

 رسند
اي واپسین سپیده كھ تأخیر 

 كرده اي 
بیا سپیده بھ ِگردت طواف خواھم 
 كرد

سیاھي دل اعتراف خواھم  بھ رو
 كرد
و در تمام معابد تمام زندگي 

 ام 
براي دیدن تو اعتكاف خواھم 

 كرد
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*** 

 
 
 

 1431اول تا ھشتم ربیع االول 
 )علیھ السالم(ایام شھادت حضرت محسن 

 صادق داوري  اصفھان ـ

درباره  1»نظّام«تن اعتراف م
 )صلوات ض علیھ(حضرت محسن

 
 سند شماره یك 

از قول )  548متوفي (شھرستاني 
  :وي نقل مي كند

 
یوَم   ضَرَب َبطَن فاطمھَ   عمرَ   إنَّ 

  الجنیَن منْ   اْلبیَعھ حّتي ألَقتْ 
 2.بطنھا

 
عمر در روز بیعت چنان ضربھ اي 

بر شكم فاطمھ كوبید كھ وي 
 .از شكمش فرو انداختجنین را 

 
 سند شماره دو

                                                           
ابراھیم بن سّیار بن ھاني بصري معتزلي :  1
چھارمین شخصیت برجستھ ي )  231متوفي (

معتزلھ مي باشد كھ در مدرسھ ي اعتزال 
 .رشد نموده است بصره 

 . 57، ص 1الملل و النحل ، ج  :  2
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از قول وي )  764متوفي (َصَفدي 
 :نقل مي كند

 
یــوَم   ضــَرَب َبطــَن فاطمــھَ   عمــرَ   إنَّ 

 1.المحسَن   اْلبیَعھ حّتي ألَقتْ 
عمر در روز بیعت چنان ضربھ اي 
بر شكم فاطمھ كوبید كـھ محسـن 

 .فرو انداخت           را 
 

فرزند )صلوات ض علیھ(حضرت محسن 
 است)صلوات ض علیھما( فاطمھ و علي
 

à  از محمد بـن عمـار  –طبري
  :بن یاسر روایت مي كند 

فلمـا  )صلوات � علیھمـا(و حملت بالحسن
ھ حملت بعد أربعـین یومـًا رزقت

م زقـت زینـب و اُ ثّم رُ  .بالحسین
صلوات � علـیھم (و حملت بمحسن  ،لثومكُ 

 2.)اجمعین
 

صـلوات (حسن  ) علیھاصلوات �(حضرت فاطمھ 

او  را حاملھ شد ،وقتي كھ )� علیـھ
، چھـــل روز بـــھ دنیـــا آمـــد

ــینبعد، ــھ(حس ــلوات � علی ــھ  )ص را حامل
، )صـلوات � علیـھ(و بعـد از حسـینشد،

خداوند زینب را بھ ایشان روزي 

                                                           
 . 17، ص  6الوافي بالوفیات ، ج :  1
 104 :دالئل اإلمامھ :  2
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فرمود، و سـپس ُام كلثـوم را و 
را  )صـلوات � علیـھ(محسن  بعد از او ،

 .حاملھ شد
 

à  شھر آشوب روایت كـرده ابن
  :است 

و ) صـلوات � علیـھ(أنھا ولـدت الحسـن 
لھا اثنتا عشره سنھ، و أوالدھا 

، و المحســن الحســن و الحســین :
 1.سقط )صلوات � علیھم اجمعین(
 

در سن دوازده  )صلوات � علیھـا(فاطمھ 
را بـھ  )صـلوات � علیـھ(سالگي ، حسـن

ـــــدان  ـــــا آورد و فرزن دنی
و )صـلوات � علیھمـا(و حسـینحسن فاطمھ،
 –كـھ ِسـقط شـد  –)صلوات � علیھ(محسن
 . ھستند

 

à سابھ عمري این روایـت را ن
در كتــاب مناقــب آورده كــھ 
برگرفتھ از كتاب شافي اسـت ؛ 
صاحب كتاب نـوادر نیـز آن را 

  :نقل كرده است 
ــھ ــن فاطم ــد م ــھ ُول ــلوات � (أن ص

صـــلوات � (الحســـن و الحســـین)علیھـــا

سـقط ،  )صلوات � علیـھ(،و المحسن)علیھما

                                                           
 304:  3مناقب آل ابي طالب :  1
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ــوم  ــري و أم كلث ــب الكب و زین
 1. )صلوات � علیھم اجمعین(الكبري

 

حسـن و )صلوات � علیھـا(فرزندان فاطمھ
و  –كھ سقط شـد  –حسین و محسن 

صلوات (زینب كبري و أم كلثوم كبري

 .مي باشند )� علیھم
 

à  ابن حجـر عسـقالني از ابـن
  :عباس روایت مي كند 

ھــي ســیده نســاء العــالمین 
ولـدت ..  )صلوات � علیھ(،تزوجھا علي

لھ الحسن و الحسین و المحسن و 
 2.زینب و رقیھ و ام كلثوم 

 

ســرور  –) صــلوات � علیھــا(فاطمــھ  –او 
پـس  بانوان تمام جھانیان است ،

براي علي حسن و حسین و محسن و 
صـلوات � (زینب و رقیھ و ام كلثوم 

 .بھ دنیا آورد را )علیھم
 

à  شمس الدین محمد بن طولـون
  :دمشقي حنفي مي گوید 

مـــن  )صـــلوات � علیـــھ( )رض(ولعلـــي 
الحسن و الحسین و محسـن  :الولد

                                                           
  89:  3مناقب آل ابي طالب :  1
 . 149:  3سبل السالم :  2
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) صـلوات � علـیھم(و ام كلثوم و زینب 

 1... الخ 
 

حســـن و حســـین و محســـن و ام 
ــوم ــیھم(كلث ــلوات � عل ــدان )ص از فرزن

 .ھستند )صلوات � علیھ(علي
 
 
 

à  محمد بن حّبان بن احمد ابي
  :حاتم تیمي بستي مي گوید

بن أبي طالب خمسـھ و  لعليكان 
الحسن   :عشرون ولدا ، من الولد

ام كلثـوم و الحسین و محسـن و 
ــري ،  ــب الكب ــري و زین و الكب

ـــــوالء             الخمســـــھ مـــــن  ھ
 2.)صلوات � علیھم(فاطمھ 

 )صلوات � علیھ(براي علي بن ابي طالب
بیست و پـنج فرزنـد بـود ؛ از 
جملھ ، حسن و حسـین و محسـن و 
ام كلثوم و زینب ؛ این پنج تن 

 .ھستند  )صلوات � علیھم(از فاطمھ
 
 
 
 

                                                           
 . 58 :األئمھ االثنتا عشر :  1
 . 304:  2الثقات ابن حبان :  2
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كالم حق تعالي در ستایش 
 )صلوات ض علیھ(محسن

 

à  فرمود  )علیھ السـالم (امام صادق
:  

ھنگامي كھ روز قیامت شود ، 
خوانده مي  )علیھ و آلھصلي � (رسول خدا

شود ، پس حضرت در حالي كھ 
رداي قرمزي پوشیده است ، طرف 

 .راست عرش مي ایستد
خوانده )صلوات � علیھ(آن گاه ابراھیم

 مي شود و در حالي كھ رداي
سفیدي پوشیده ، در طرف چپ عرش 

وبعد از این كھ .(مي ایستد 
و شیعیان آن ھا  )صلوات � علیھم(ائمھ

آنگاه ...) شدند خوانده
ھمراه با زنان )صلوات � علیھا(فاطمھ

و مردان ذرّیھ اش و شیعیان 
خوانده مي شود ، پس بدون حساب 
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داخل بھشت مي شوند ؛ آن گاه 
منادي از بطون عرش از جانب 
پروردگار با عظمت و آن جایگاه 

 !اي محمد  :رفیع ندا مي دھد 
بھترین پدر ، پدر تو باشد ، و 

و . است )صلوات � علیھ(ماو ابراھی
بھترین برادر ،برادر تو است ، 

صلوات � (علي بن ابي طالبست و او 

؛ و بھترین فرزندان ، دو )علیھ
د تو ھستند ، و آن دو حسن فرزن

اند ، و )صلوات � علیھما(و حسین
بھترین جنین ،جنین تو است و 

 1.مي باشد )صلوات � علیھ(او محسن
 
 
 
 
 
 

از نامھاي خداوند  »محسن«
 متعال است

 

à  صدوق روایت كرده است:  
بھ امیر )صلي � علیھ و آلھ(رسول خدا
در آن  :فرمود )صلوات � علیھ(المومنین

علیھ (زمان كھ خداوند متعال آدم

علیھ (آدم.. را خلق فرمود ،  )السالم

                                                           
  328:  7، بحار  128:  1تفسیر قمي  : 1
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با یك طرف صورتش بھ عرش  )السالم
نگاه كرد ، در آن جا پنج سطر 

پروردگارا  :د ؛ عرض كرد را دی
اینان چھ كساني ھستند  !

و ...   :فرمود  )عّز و جل(؟پروردگار
چھارم این كھ ، من محسن ھستم 

 1.است  )صلوات � علیھ(و این حسن
 

را  )صلوات ض علیھ(چھ كسي نام محسن
 برگزید؟

 

à  شیخ صدوق و مجلسـي و شـیخ
كلیني از طریق برخي اصحاب خود 

، روایـت كـرده ؛ از ابي بصیر 
اند كھ امام صادق بـھ نقـل از 

  :فرمود  )صلوات � علیھم(پدرانش
فرمود  )صلوات � علیھ(امیر المومنین

: 
براي فرزندان خود نام انتخاب  

كنید و اگر نمي دانید كھ پسر  
است یا دختر ، آنھا را بھ 
نامھایي كھ بین پسر و دختر 

ھمانا . مشترك است ، بنامید 
ي كھ از شما سقط مي فرزندان

شوند ، اگر در دنیا براي آنھا 
نامي انتخاب نكرده باشید ، 
وقتي روز قیامت شما را مالقات 

                                                           
  5ح /  56معاني االخبار :  1
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مي كنند ، بھ پدر مي گویند 
نامي قرار  چرا براي ما :

صلي � (ندادید،در حالي كھ پیغمبر

براي محسن،پیش از این  )علیھ و آلھ
نامي قرار  كھ بھ دنیا بیاید،

 1.داد 
à یخ صدوق روایتـي را نقـل ش

كرده ودر آن تصریح شده است بھ 
بـھ  )صلي � علیـھ و آلـھ(این كھ پیامبر

امــر الھــي فرزنــدان امیــر 
ــومنین ــھ(الم ــلوات � علی ــن و  )ص ؛حس

را نـام گـذاري  )صلوات � علیھمـا(حسین
 .فرمود 

علیھ (جبرئیل  :و راوي گفت (

 ...).فرود آمد و )السالم
وز آبادي مي از این رو ، فیر 

شُبَّر ، بر وزن ُبّقم و  :گوید 
شُبَّیر بر وزن ُقمَّیر و ُمشَبَّر بر 

 علیھ(وزن محدَّث ؛ فرزندان ھارون

صلي � علیھ و (ھستند و پیغمبر )السالم

حسن و حسین   بھ یاد آنان ، )آلھ
را نام  )صلوات � علیھم (و محسن

 2.نھاد
 

                                                           
  464:  2علل الشرایع :  1
، 4ح / 37: 37و  3ح /  238:  43بحار :  2

 289:  3،تاج العروس  393:  4لسان العرب 
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à  مـي )رحمـھ � علیـھ(فیض كاشـاني
  :د گوی
ن عمران عمر بھ قنفذ ب ...

اي دستور داد تا با تازیانھ 
صلوات � ( فاطمھ دستش بود،كھ در 

را بزند ،قنفذ ھم آن قدر  )علیھا
با تازیانھ بھ پشت و پھلوي 
مبارك حضرت زد تا این كھ 

را از  )صلوات � علیھا(توانست فاطمھ
جاي . جدا كند )صلوات � علیھ(علي

بر بدن مبارك و  ضربات تازیانھ
باقي  )صلوات � علیھا(شریف فاطمھ

، و آن ضربھ ھا در سقط  ماند
 )صلوات � علیھا(شدن جنیني كھ فاطمھ

حاملھ بود،بیشترین تأثیر را 
نام  )صلي � علیھ و آلھ(داشت،و پیغمبر
گذاشتھ )صلوات � علیھ(او را محسن 

 1.بود
 
 
 
 
 

ھل از ما ا )علیھ السالم(حضرت محسن
 نھ از دیگرياست،)صلوات � علیھم(بیت

 

                                                           
، علم الیقین في اصول  183نوادر االخبار : 1

 688و  686الدین 
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à  ّصـلوات � (ل بھ امـام صـادقمفض

آیـا ! مـوالي مـن  :عرض كرد )علیـھ
 سوالي بپرسم؟

موالي من  :گفت . بپرس   :فرمود 
چھ مي گوئید درباره ي ! 

و إَذا (  :فرمایش حق تعالي 
 ؟ )سُئَلْت ِبأيِّ َذْنبٍ ُقِتَلت  هالُموؤد
عامھ مي  !ل اي مفضّ  :فرمود 

گویند كھ آن درباره ھر جنیني 
از اوالد مردم است كھ مظلومانھ 

 .كشتھ مي شود
آري ، موالي من ؛  :مفضل گفت 

 .اكثرشان چنین مي گویند 
واي بر آنھا ، از كجا   :فرمود 

براي آن  مي گویند كھ آیھ
، فقط ؟ این آیھ در قرآنھاست

صلوات � (مخصوص ماست ، و آن محسن

؛ چرا كھ او از ماست  است )علیھ
بگو من ( :و خداوند مي فرماید 

از شما براي رسالتم چیزي نمي 
خواھم ، جز دوستي با خویشان 

موؤده « و ھمانا كھ آن  )نزدیكم
پس از  از اسامي موّده است ،» 

كجا      مي گویند كھ براي ھر 
و ! جنیني از اوالد مردم است ؟

ا موده و نزدیك بودن بھ آی
براي غیر ) صلي � علیھ و آلھ (رسول خدا

اي مفضل ، بھ ! (ما ھم ھست ؟
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قسم كھ منظور از ) عّزوجل(خداوند
است ؛  )صلوات � علیھ(جنین ؛ محسن

چرا كھ او از ماست و نھ غیر ، 
پس ھر كھ غیر این را بگوید ، 

 1.تكذیبش كنید 
 
 
 

اولین مقتولین ) صلوات � علیھ(محسن 
اره ي است كھ در قیامت در ب
 قاتالنش حكم مي شود

 

این فضل بزرگ از جانب خداوند 
و  )صلوات � علیھ(متعال براي محسن

در قیامت . مخصوص ایشان است 
كبري كھ در آن ھمھ ي آفریدگان 
از اھل آسمان و زمین حاضر مي 
شوند ، اولین محاكمھ براي 

نسبت بھ  )صلوات � علیھ(یاري محسن
 .قاتالن او برپا مي گردد 

 

à  جعفر بن محمد قولویھ قمـي
روایـت )صلوات ض علیـھ(، از امام صادق

 ، مي كند
 )صلي � علیھ و آلھ(ھنگامي كھ پیامبر

بھ معراج رفت ، بھ ایشان گفتھ 
تو را در سھ  )عّز و جل(خداوند :شد 

                                                           
 441:  11، عوالم  1ح /  23:  53بحار :  1
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چیز مي آزماید براي این كھ 
عرض .ببیند صبر تو چگونھ است 

در برابر ! پروردگارا : كرد 
در ادامھ ... (مر تو تسلیمم ا

اما سومي )  :روایت مي آید كھ 
قتل و كشتاري است كھ بعد : آن 

! از تو بھ اھل بیتت مي رسد
–اما آنچھ از امتت بھ برادرت 

مي رسد شماتت و  – )صلوات � علیھ(علي
بي احترامي ؛توبیخ و محرومیت 
؛ دشمني و مخالفت با او ؛ 
 بدین ترتیب ظلم و ستم بر او
سرازیر كنند تا این كھ در آخر 

 .او را بھ شھادت رسانند 
تسلیم ! پروردگارا  :عرض كرد  

امرت ھستم و قبول كردم و 
توفیق و صبر در آن را از تو 

 .خواھم 
اما دخترت ؛ بھ او ستم مي شود 
. و از حقوقش محروم مي گردد 

آن ھا حقش را غاصبانھ از او 
مي ربایند ؛ ھمان حقي كھ تو 

او قرار مي دھي ، و او  براي
را در حالي كھ باردار است ، 
مي زنند ، و بدون این كھ از 
او اجازه بگیرند، داخل حریم و 

آن گاه بدون . منزلش مي شوند 
مراعات حرمتي ، با كمال 
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ناسپاسي خوار و ذلیلش مي 
شمارند ، و وقتي مانعي در 
مقابل جنایت ھاي خود نمي 
 بینند ، چنان او را مي زنند
كھ بچھ ي در شكمش سقط مي شود 
و خودش ھم از شدت آن ضربھ ھا 

عرضھ داشت . بھ شھادت مي رسد
ما از جانب حق متعالیم و سوي  :

او باز مي گردیم ، پروردگارا 
قبول كردم و تسلیمم ؛ البتھ ! 

از خودت ھم توفیق و صبر بر 
 ...این مصیبتھا را مي خواھم 

اما دخترت ، او را در عرش  
: جاي دھم ؛ بھ او گویند خودم 

خداوند با خواستت در خلقش حكم 
كند ؛پس ھر كھ بھ تو و پسرت 
ظلم كرده ، ھر طور كھ دوست 
داري ، برایش حكم كن ، من 
حكمت را درباره ي او جاري كنم 
و وقتي قیامت بر پا شود ، ھر 
كھ بھ او ستم كرده است بھ پا 
ایستد ، امر كنم او را بھ آتش 

، طبق فرمایش الھي دوزخ ببرند 
چھ  :ظالم در آن روز گوید 

حسرتي دارم بھ سبب كوتاھي كھ 
صلوات � (علي(در باره ي جنب � 

كردم ، او آرزو كند كھ ) )علیھ
ظالم . دوباره بھ دنیا برگردد
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در آن روز سر انگشتان خود را 
: د و بگوید با دندانھایش بگز

صلي � علیھ و (راه پیامبر! اي كاش 

واي بر من .را بر مي گزیدم )لھآ
فالني را دوست خود ! ، اي كاش 

نمي گرفتم ، و تا وقتي كھ پیش 
كاش بین من  :ما آید ، مي گوید 

و تو فاصلھ ي بین مشرق و مغرب 
بود ، بد ھمنشیني بود ، و 
امروز شمارا ھیچ نفعي نخواھد 
بخشید ؛ چرا كھ ظلم كردید ؛ 
شما در عذاب شریك ھستید ، 

آیا درباره ي : گوید ظالم 
اختالفات ، خودت حكم مي كني یا 
حكم را بھ دیگري واگذاري؟ بھ 

بدانید كھ  :آن ھا گفتھ شود 
لعنت خداوند بر ستمكاران است 
، آناني كھ راه حق را بستھ ، 
و قصد انحرافش را دارند و 

 .آخرت را نمي پذیرند 
و اولین كسي كھ درباره قاتل 

صلوات � (او حكم مي شود ؛ محسن 

، بعد درباره قنفذ ؛ او است) علیھ
و اربابش را بیاورند و با شالق 
ھاي آتشین بزنند ؛ اگر یكي از 

دریا ھا زده شود بر  آن شالق ھا
تا مغرب بھ  از مشرق ؛ یقیناً 

وه ھا ي جوش آید ، و اگر بر ك



 24

دنیا فرود آید ، ذوب و یا 
ا با آن رخاكستر شوند ؛ آن ھا 

 )صلوات � علیھ(اه عليمي زنند ، آن گ
در پیشگاه الھي براي مخاصمھ ي 
با چھارمي حاضر شود؛ آن سھ را 
در چاھي اندازند و درش را 
بگذارند ونھ دیده شوند و نھ 

 .ببینند 
طبق فرمایش خداوند ، پیروان و 
دوستان آن ھا مي گویند ، بھ 
ما نشان بده آناني را كھ از 

و انس ، ما را بھ گمراھي جن 
ا زیر قدمھاي رآن ھا ؛ندندكشا

، چون از پست ترین ما قرار بده
 .افرادند 

آن ( :خداوند متعال مي فرماید 
ھیچ نفعي شما را نمي رساند ، 
وقتي شما ظلم كردید ، تمام 

 ).شما در عذاب مشترك اید 
در آن ھنگام نالھ و زاري مي 
كنند و نعره سر مي دھند ؛ پس 
در حالي كھ محافظاني مراقب 

ا ھستند ،بھ زحمت ، خود را آنھ
نزدیك حوض مي رسانند و بھ 

التماس )صلوات � علیھ(امیر المومنین 
مي كنند كھ ما را ببخش و از 
آب حوض كوثر ھم بھ ما بنوشان 

 .و از این رنج رھایمان ساز 
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وقتي  ( :بھ آنھا گفتھ مي شود
و مایھ ي تقرب او را مستمسك 

، چھر ه ي بھ حق تعالي دیدند
ادي كھ كافر بودند سیاه افر

گشت ، بھ آنھا گفتھ شود ، این 
ھمان كسي است كھ شما مدعي 

بھ امیر –) مقام او بودید 
تشنھ و ( –المومنین بودن 

عطشان بھ سوي آتش باز گردید ، 
شما جز آب جوشان دوزخ و چرك 
وخوِن جراحات اھل عذاب ، چیز 
دیگري ننوشید ، و شفاعتِ شفاعت 

ایده اي شما كنندگان ھم ھیچ ف
 1).را نبخشد

 
 
 
 

یكي از مصادیق ) صلوات � علیھ(محسن 
 ِسرِّ ُمسَتوِدع مي باشد

 

à  دعاي مشھوري است كھ:  
اللھم إني أسألك بحّق فاطمھ و (

أبیھا ، و بعلھا و بنیھـا ، و 
السّر المستودع فیھا ، أن تصلي 

ــد ، ــد و آل محم ــي محم و أن  عل
                                                           

، الجواھر السّنّیھ  551كامل الزیارات :  1
288 – 292 . 
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و ال  تفعل بـي مـا أنـت أھُلـھ ،
 ).عل بي ما أنا أھلھتف
 

خدایا ، از تو مي خواھم بھ (
حق فاطمھ و پدرش ، و ھمسر و 
فرزندانش ، و سرِّ بھ ودیعھ 
نھاده در او ، كھ درود فرستي 
بر محمد و خاندان محمد ، و با 
ما چنان رفتار فرمایي كھ 
شایستھ ي تو است ، نھ چنان كھ 

 ).ما سزاوار آنیم 
 

 بدون شك ، یكي از معاني سر
مستودع ،شاھزاده ي شھید ، 

است ، بھ قرینھ  )صلوات � علیھ(محسن
، و تأیید )فرزندانش(ي قول 

شیخ جلیل ابن : دیگر این كھ 
متشابھ القرآنشھر آشوب در كتاب 

1 
مستودع را چنین معني كرده 

قرار داده شده در یك محل  :
موقتي ، ھم چون بچھ ي در شكم 
؛پس مراد از فرزندان ، حسن و 

ھستند ؛ چون آن  )صلوات � علیھما(سینح
دو بھ دنیا آمدند و ظاھر در 

البتھ تمام .(دعا ھم ھمین است 
شامل فرزندان )صلوات � علیھم(ائمھ 

                                                           
 . 27:  1متشابھ القرآن :  1
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آن بانو مي شوند ؛حتي حضرت 
 .) )عّجل � تعالي فرجھ الشریف(مھدي

مي شود مراد از سّر مستودع 
شھید باشد  )صلوات � علیھ(حضرت محسن

؛ چون مصداقي از سّر مستور بود 
حّجت بزرگ )صلوات � علیھا(فاطمھ . 

الھي ،صاحب اسرار و حقایق 
فاطمیھ و حقیقت شب قدر است ، 
و خالیق از درك حّق معرفتش عاجز 
و ناتوان اند ؛ براي ھمین ھم 
او را فاطمھ نامیدند ، او 
صاحب سر مستودع است ، و یكي 
از معاني سر مستودع ، محسن 
شھید مي باشد كھ جنین و مستور 
بوده و كسي او را در دنیا 

بھ  ندیده ، چون قبل از این كھ
آري ، .دنیا آید شھید شد 

محسني كھ براي پدرش علي بن 
گنجي است  )صلوات � علیھما(ابي طالب

در بھشت ، براي مادرش 
سر مستودع مي  )صلوات � علیھا(فاطمھ
د از این جا معلوم مي شو.  باشد

 رااو  سر این كھ خداوند ، نام
نامیده است ، چیست ؛ چرا محسن 

اسمي از اسمھاي حق   ،كھ محسن
تعالي بوده است و از طرفي ھم 
احدي ذات او را نمي شناسد و 
ھیچ چشمي او را نخواھد دید ؛ 
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و محسن بن . چون او جسم نیست 
ھم چنان كھ  )صلوات � علیھما(فاطمھ

م حقش بود ، از جانب مرد
شناختھ نشد ، و دنیا در حق او 

در حالي كھ  ستم و نیرنگ كرد ،
 .او سري پوشیده ماند 

 

à  در اثناي حدیثي كـھ سـعید
بن جبیر از ابـن عبـاس روایـت 

  :كرده آمده است
) صلي � علیھ و آلھ(یك روز پیامبر 

 )صلوات � علیھا(نشستھ بود كھ فاطمھ
آمد ،وقتي حضرت  بھ سمت ایشان

د ،گریست ، آنگاه او را دی
دخترم ، نزد  عزیزم ،: فرمود 

و او را  من بیا، بیا نزد من ،
وبعد از آن .در مقابلش نشاند 

، درباره ي علت گریھ اش فرمود 
، وقتي او را مي بینم ، آنچھ 
بعد از من بر سرش مي آورند را 

ي مي در خاطر مي گذرانم ؛ گوی
بینم چگونھ ذلت ، وارد خانھ 

ایت حرمتش نشده اش شده ؛ و رع
؛حقش غصب شده ؛ و ارثش منع 
گشتھ ؛ و پھلویش شكستھ ؛ و 
فرزندش سقط شده ؛ او فریاد مي 

! اي محمد بھ فریادم برس  :زند 
اما كسي كمكش نمي كند ؛ یاري 
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مي طلبد ، و كسي او را در نمي 
یابد ؛ از آن بھ بعد دیگر 
غمگین و مصیبت زده و گریان 

ز او اولین شخص ا... است 
خاندانم است كھ بھ من مي 
پیوندد ؛ پس با حزن و مصیبت و 
غم نزدم مي آید ؛ حقش غصب شده 
و كشتھ شده ؛ آن گاه من مي 

لعنت كن ھر كھ  !خدایا  :گویم 
بھ او ظلم كرد ، و عذاب فرما 
ھر كھ حقش را غصب كرد ، وذلیل 
كن ھر كھ ذلیلش كرد ، و در 
آتش جاویدانش كن ھر كھ آن قدر 

لوھایش زد كھ بچھ اش ر پھب
كشتھ شد،و بعد فرشتگان مي 

 1... آمین   :گویند
 

à  ابن عباس مي گوید:  
صلي � علیھ و (وقتي ارتحال رسول خدا

نزدیك شد ، آن قدر گریھ  )آلھ
كرد كھ محاسن مباركش خیس گشت 

اي رسول  :، از او سوال شد 
؟ چرا مي گریید )صلي � علیھ و آلھ(خدا

اطر فرزندانم بھ خ  :فرمود 
گریھ مي كنم و آنچھ اشرار امت 
من بر سر آنھا مي آورند ، 

                                                           
، ارشاد القلوب  101 – 99امالي صدوق :  1

295 



 30

را )صلوات � علیھا(گویي اكنون فاطمھ 
مي بینم كھ بعد از من چھ ظلم 
ھایي بر او روا مي دارند ، او 

  :فریاد مي زند 
ولي ! اي پدر جان ! پدر جان 

ھیچ یك از امتم او را كمك نمي 
 1...كند

 

دتش ، این امام اما بعداز شھا
صادق است كھ طبق بیان مفضل ، 

صلوات � (آن قدر در مصیبت محسن 

مي گرید كھ محاسن مباركش )علیھ
شود آنگاه مي مي از اشك خیس 

  :فرماید 
روشن مباد چشمي كھ وقتي 

را مي  )صلوات � علیھ(مصیبتھاي محسن
ل ھم بھ و مفضّ . شنود نگرید 

 ... د یشدت مي گر
 

à ت حضرت ابي جعفـر در احواال
 : آمده كھ  )صلوات � علیھ(امام باقر

ھر موقع گرماي تب ایشان را 
فرا مي گرفت ، آب سرد طلب مي 

آن گاه با صداي بلند كرد ؛ 
، بھ گونھ اي كھ فریاد مي زد
ت در خانھ شنیده صدایش از پش

                                                           
 188امالي طوسي :  1
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صلي (اي فاطمھ دختر محمد  :مي شد

 2! )� علیھ و آلھ
مصیبت محسن خداوند تعالي ذكر 

را بیان )ما صلوات � علیھ(و مادرش
 فرمود

 

à  در حدیث قدسي خداونـد بـھ
 :مي فرماید) صلي � علیھ و آلھ ( پیامبر

اما دخترت ، پس بھ او ظلم مي 
كھ تو براي او  –شود و حقش را 
صب مي كنند ، غ –قرار میدھي 

او را در حالي كھ باردار است 
مي زنند ، و در حریم قدس و 

نزل او بدون ھیچ اجازه اي م
داخل مي شوند ، آن گاه قدر آن 
بانوي مقدس را ھیچ پاس نمي 
دارند و احترام او را مراعات 
نمي كنند و مانعي ھم در مقابل 

در نھایت ، . خود نمي بینند 
بھ سبب شدت ضربات وارده ، بچھ 
اش سقط مي شود ؛ و خودش بر 
اثر آن ضربھ ھا بعد از مدتي 

 1.ي رسد بھ شھادت م
روایت زیر بھ برخي از این 

  :حقایق داللت دارد 
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à  عبــد الجلیــل قزوینــي مــي
  :گوید 

صلوات (فاطمھ إن عمر مّزق صحیفھ(

حول فدك ، و ضربھا علي  )� علیھا
بطنھا ، ثّم منعوھا من 

 1)علي أبیھا  البكاء
 

صلوات (بھ راستي عمر نامھ ي فاطمھ

ود را كھ درباره ي فدك ب )� علیھا
، پاره كرد ؛ و بھ پھلوي او 
ضربھ زد ؛ در ضمن ، مانع 

 .سوگواري او براي پدرش ھم شد 
 
 
 

à  عمر در نامھ اش بھ معاویھ
 : نوشتھ 
با لگد ببھ در خانھ زدم و ... 

فاطمھ بین در و دیوار بود ، 
در این حال آن چنان محكم در 
را بھ او فشار دادم كھ گوشت و 

وار استخوان بدنش بین در و دی
لھ شد ؛ بھ در چسبید و میخ آن 
بھ بدنش فرو مي رفت ؛ چنان 
فریادي زد كھ گمان كردم مدینھ 

پدر : مي گفت . زیر و رو شد 
رفتارشان با جگر  نای !جان 

                                                           
 . 302النقض :  1
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آه ، فّضھ . گوشھ و دخترت است 
مرا دریاب ؛ بھ خدا قسم ، ! 

او بھ . بچھ ام را كشتند 
دیوار تكیھ داده بود و صداي 

 را كھ از درد بھ خودنالھ اش 
 .مي پیچید ، مي شنیدم 
از روي  –این جا دیگر در را 

كنار زدم و  – )صلوات � علیھا(فاطمھ
داخل خانھ شدم ، دیدم 

از فرط بي  – )صلوات � علیھا(فاطمھ
با صورت بھ طرف من مي  –حالي 

آید و بر زمین مي افتد ، چشم 
ھایم را بستم و از روي مقنعھ 

بر صورتش زدم كھ  چنان سیلي
گوشواره ھایش كنده شد و روي 

 1.زمین افتاد 
 

à طبرسي روایت كرده است:  
بھ مغیره بن  )صلوات � علیھ(امام حسن

 : شعبھ در نزد معاویھ فرمود
تو فاطمھ ، دختر رسول .. « 
را چنان كتك  )صلي � علیھ و آلھ(خدا

زدي كھ آنچھ در شكم مطّھرش بود 
عمل زشتت بھ  ، سقط شد ؛ انجام

این جھت بود كھ خواستي رسول 
را خوار كني و )آلھ  صلي � علیھ و(خدا 

                                                           
:  11م عوالم العلو – 417الھدایھ الكبري : 1

408 . 



 34

مخالف خود را با خالفت او نشان 
دھي و حرمت فاطمھ را ھتك 

صلي (نمایي ؛ با این كھ رسول خدا

درباره ي او فرموده  )� علیھ و آلھ 
اي . تو سرور زنان بھشتي  :بود 

مي مغیره خدا تو را سوي آتش 
 1».. برد 

 
غصب آشكار حق مسّلم امّ المحسن 

در ایام شھادت  )صلوات � علیھما(فاطمھ
 )صلوات � علیھ(محسن

 

à  ابن قولویھ قمـي از امـام
  :روایت مي كند  )صلوات � علیھ(صادق

بھ  )صلي � علیھ و آلھ(زماني كھ پیغمبر
معراج سیر داده شد ، بھ ایشان 

تو را  )و جل عزّ (خداوند  :گفتھ شد 
در سھ چیز امتحان مي كند 

براي این كھ ببیند صبر تو  ،
اما دخترت ، بھ ... چگونھ است 

از حقش محروم  او ظلم مي شود و
مي گردد و حقش را غاصبانھ از 
او چنگ مي زنند ھمان حقي كھ 

 2.تو براي او قرار داده بودي 
 

                                                           
 . 197:  43بحار :  1
:  11عوالم العلوم  – 332كامل الزیارات :  2
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à  شیخ صدوق بھ نقـل از ابـن
ول عباس روایت كرده است كھ رسـ

 : فرمود )صلي � علیھ و آلھ(خدا
كھ  )صلوات � علیھا(دخترم فاطمھ

بانوي تمام زنان عوالم ، از 
و بھ ... اولین و آخرین است 

راستي كھ من ھرگاه او را مي 
بینم ، یاد آورم آنچھ بعد از 

گویي . من بر سر او مي آورند 
كھ االن او را مي بینم ، در 

خانھ حالي كھ ذلت را بھ داخل 
اش بردند و حریم حرمتش را پاس 
نداشتند و حقش را غصب كردند و 

... از ارثش او را باز داشتند 
خدایا لعن فرما و از رحمت خود 
دور نما و عذاب كن ھر كھ حقش 
را غصب كرد و ذلیل نما ھر كھ 

در آتش  او را ذلیل شمرد و
جھنم جاودانش گردان ، ھر كھ 
 بھ پھلوھاي مباركش ضربھ زد و
. باعث شد كھ بچھ اش سقط شود 
: فرشتگان در این حال مي گویند

 1.آمین 
اراده ي قطعي بر آتش زدن خانھ 
 یا تھدید بھ آن با قسم جاللھ

                                                           
 391:  11، عوالم العلوم  176امالي صدوق : 1

، بشاره  281و  280:  1،اثبات الھداه  392و 
 . 200-197المصطفي 
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à  این روایـت در كتـاب ھـاي
  :شیعھ وسني آمده است كھ 

ابوبكر ، آن عده اي كھ از 
بیعت با او سرپیچي كرده و نزد 

در  )ھصلوات � علی(علي ابن ابي طالب
جمع )صلوات � علیھا(خانھ ي فاطمھ 

شده بودند را در كنار خود ، 
عباس ، زبیر  :ندید ؛ از جملھ 

و سعد بن عباده ؛ پس عمر را 
عمر ھم .  بھ سوي آن ھا فرستاد

نزد آن ھا كھ در خانھ ي 
بودند آمد و  )صلوات � علیھا(فاطمھ

با صداي بلند آن ھا را صدا زد 
در . نشدند  ولي آنھا خارج. 

این جا بود كھ عمر ھیزم طلب 
قسم بھ كسي كھ  :كرد و گفت 

جانم در دست اوست ، یا خارج 
مي شوید یا خانھ را بر سر ھر 
كھ در آن است ، بھ آتش مي كشم 

. 
! اي ابا حفص : بھ او گفتھ شد 

در آن خانھ  )صلوات � علیھا(فاطمھ
اگر چھ  :گفت  )لعنھ � علیھ(است او 

 1.باشد  )صلوات � علیھا(ھفاطم

                                                           
 4في عالم العرب و االسالم  اعالم النساء :  1

،  30:  1ھ ، االمامھ و السیاس 115 – 114: 
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à  ابن عبد ربھ كھ از مشاھیر
علماي اھل سنت است ، در كتـاب 

 1:مي نویسد  قد الفریدالعِ 
از افرادي كھ از بیعت با 
ابوبكر خود داري ورزیدند ؛ 

 ، )صلوات � علیھ(علي بن ابي طالب
بیر بن عباس بن عبد المطلب و ز

آن ھا ھمھ در . عوام بودند 
جمع شدند  )صلوات � علیھ(ليخانھ ي ع

. 
این جا بود كھ عمر بن خطاب بھ 

رفت ،  )صلوات � علیھ(سوي خانھ ي علي
وقتي آنھا جوابي ندادند، عمر 
با شعلھ ي آتشي كھ در دستش 

 )صلوات � علیھ(علي نبود ، با یارا
در این وقت ، . سخن مي گفت 

بھ عمر فرمود  )صلوات � علیھا(فاطمھ
: 

آیا مي خواھي خانھ ! عمر اي 
 2!ام را بھ آتش بكشي؟

 

                                                                                                 
 3ح /  204:  28، بحار  66:  2تفسیر عیاشي 

 . 386:  1، الكني و االلقاب  59:  31و 
 .  77:  3عقد الفرید :  1
یا ) صلوات � علیھ(تاریخ آل محمد : 2
زنگھ زوري ،  :تألیف )تشریح و محاكمھ (

 ترجمھ میرزا مھدي ادیب
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à  ابن عبـد رّبـھ معتزلـي در
  :جاي دیگري مي نویسد

، عباس و زبیر ،  )صلوات � علیھ(علي
صلوات � (در خانھ ي فاطمھ 

نشستند ، تا این كھ ابوبكر )علیھا
،عمر بن خطاب را بھ سوي آنھا 
فرستاد تا آنھا را از خانھ ي 

بیرون كند و  ) علیھاصلوات �(فاطمھ
داري اگر خود: بھ او گفت 

او ھم . آنھا را بكش  كردند ،
با شعلھ اي از آتش بھ سوي 
آنھا رفت تا خانھ را با اھلش 

صلوات � (بھ آتش بكشد ؛ پس فاطمھ

او را مالقات كرد ، و  )علیھا
آیا ! اي پسر خطاب  :فرمود 

آمده اي تا خانھ ي ما را آتش 
 ! بزني ؟

آیا مي : این كھ فرمود یا 
خواھي در خانھ را بر من آتش 

 !بزني ؟
آري ؛ مگر این كھ داخل : گفت 

شوید در آنچھ كھ امت در آن 
یا این كھ ... داخل شده اند 

این كار ، آنچھ را كھ  :گفت 
پدر تو آورده است قوي تر مي 

 1.كند 
                                                           

:  4عقد الفرید  – 586:  1انساب االشراف : 1
 . 247و  260و  64:  3،  259
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زماني كھ با ابوبكر بیعت شد 
،زبیر ، مقداد و گروھي مخالفت 

 )صلوات � علیھ(ردند و بھ سوي عليك
رفتند ؛ او در خانھ ي 

در آن جا  بود ، )صلوات � علیھا(فاطمھ
با ھم مشورت و كارھا را با 
یكدیگر تقسیم مي كردند؛ پس 
عمر خارج شد تااین كھ داخل 

گردید  )صلوات � علیھا(خانھ ي فاطمھ
  !اي دختر رسول خدا :و گفت . 

از پدر تو  ھیچ فردي محبوب تر
در بین خلق نیست ، و بعد از 
پدرت ، ھیچ كس محبوبتر از تو 
نزد ما نیست و قسم بھ خدا كھ 
ھمھ ي این ھا مانع نمي شود كھ 
دستور دھم خانھ را بھ آتش 
بكشند ؛ اگر این افراد نزد تو 

 1.جمع باشند
 

à  جوھري مي گوید : 
در روایتي دیگر آمده كھ سعد 

اسود  بن ابي وقاص و مقداد بن
ھم ھمراه با آنھا در خانھ ي 

بودند ، و  )صلوات � علیھا(فاطمھ
با  آنھا جمع شده بودند كھ

بیعت كنند ؛ پس  )صلوات � علیھ(علي
                                                           

، شرح نھج البالغھ  651:  5كنز العمال :  1
 . 45:  2ابن ابي الحدید 
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عمر آمد تا این كھ خانھ را بر 
آنھا بسوزاند ، در این وقت ، 
عمر ، شمشیر در دست بیرون آمد 

نیز بیرون  )صلوات � علیھا(، و فاطمھ
، در حالي كھ مي گریست و رفت 

فریاد مي كشید ، و از آن بھ 
 1.بعد از مردم دوري كرد 

 

à  عبد � بن عبد الـرحمن مـي
  :گوید 

عمر شلوارش را محكم بر كمر 
بست و بر دور شھر راه مي رفت 
و با صداي بلند فریاد مي زد 

بدانید كھ با ابوبكر بیعت  :
شده ؛ بشتابید بھ سوي بیعت با 

ھم شتافتند كھ بیعت  مردم. او 
بعدًا فھمیدند كھ گروھي . كنند 

از این . در منزلي پنھان شدند 
رو تصمیم گرفتند با عده ي 
زیادي بھ آن جا بروند و آنھا 
را دستگیر كنند و بھ مسجد 
آورند تا از آنھا ھم بیعت 

با این تصمیم چند . بگیرند 
روزي گذشت ، آنگاه تصمیمشان 

با  را عملي كردند و ھمراه
گروه زیادي بھ منزل علي 

                                                           
 56:  2شرح نھج البالغھ ابن ابي الحدید : 1
. 



 41

و از او  )صلوات � علیھ(شتافتند
خواستند كھ بیرون آید، ولي او 

عمر ھیزم و آتش . خارج نشد 
قسم بھ كسي كھ  :طلبید و گفت 

جان عمر بھ دست اوست ، یا 
خارج مي شوید یا خانھ را بر 
سر افرادي كھ در آن اند ، بھ 

 1.آتش مي كشم 
 

à ــوري ــاب  دین ــھ و االدر كت مام

 : مي گوید  السیاسھ
بدن شك عمر آمد و افرادي كھ 

بودند  )صلوات � علیھ(در خانھ ي علي
را صدا زد ؛ ولي آنھا خارج   ،

قسم بھ كسي   :عمر گفت . نشدند 
كھ جانم در دست اوست ، یا از 
خانھ خارج مي شوید و یا آن را 
بر سر ھر كھ داخلش ھست ، بھ 

شد  بھ او گفتھ. آتش مي كشم 
 )صلوات � علیھا(فاطمھ! اي ابو حفص  :

اگر چھ  :گفت . در آن خانھ است 
: دینوري گوید . او ھم باشد 

صلوات � (وقتي صدیقھ ي كبري... 

صداي آنھا را شنید ، با  )علیھا
اي : صداي بلند فریاد كشید 

                                                           
 204:  28، بحار  404:  11عوالم العلوم : 1

، بالغات  12، االمامھ و السیاسھ  3ح / 
 . 319:  5، مرآه العقول  114:  4 النساء
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بعداز  !اي رسول خدا ! پدر جان 
شما از ابن خطاب و ابن ابي 

وقتي  چھ مي رسد ؟ قحافھ بھ ما
مردم صداي او و گریھ اش را 
شنیدند ،گریستند و منصرف شدند 
، و نزدیك بود قلبشان شكافتھ 

اما عمر و ھوادارانش . شود 
صلوات � (ھمان جا ماندند ، و علي

را بیرون آوردند ، و سوي  )علیھ
 1.ابوبكر راندند 

 
 
 
 
 
 

 آتش زدن در خانھ
 

à  در كتــاب كنفــرانس علمــاي
  :اد آمده است بغد

بعداز اینكھ ابوبكر با 
ترساندن و شمشیر و تھدید و 
زور از مردم براي خودش بیعت 

و خالد بن  گرفت ، عمر و قنفذ
ولید و ابا عبیده جراح و 
گروھي دیگر از منافقان را بھ 

 )صلوات � علیھما(خانھ ي علي و فاطمھ
                                                           

  30:  1المامھ و السیاسھ ا:  1
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فرستاد ؛ عمر بر در خانھ ي 
ھیزم جمع كرد  )صلوات � علیھا(فاطمھ

؛ ھمان دري كھ خیلي اوقات 
آن جا مي  )صلي � علیھ و آلھ(رسول خدا

ایستاد ، و خطاب بھ اھل آن مي 
سالم بر شما ، اي اھل  :فرمود 

و داخل آن نمي شد ! بیت نبوت 
عمر . ، مگر بعد از كسب اجازه 
 .ھمان در را بھ آتش كشید 

پشت  )صلوات � علیھا(زماني كھ فاطمھ
در آمد تا عمر و ھوادارانش را 

و برگرداند ، عمر با  مانع شود
را چنان  )صلوات � علیھا(فاطمھ قساوت،

بین در و دیوار فشار داد كھ 
فرزندش سقط شد و میخ در بھ 

فریاد . سینھ اش فرو رفت 
اي رسول   !اي پدر جان  :برآورد 

ببین بعد از تو ابن ! خدا 
 خطاب و ابن ابي قحافھ چھ بر

عمر نگاھي بھ ! سر ما آوردند
صلوات (فاطمھ :اطرافش كرد و گفت 

در این وقت ! را بزنید  )� علیھا
بود كھ تازیانھ ھا بر جگر 

صلي � (گوشھ و حبیبھ ي رسول خدا

فرود آمد ؛ آن قدر كھ  )علیھ و آلھ 
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بدن مطّھرش مجروح و خون آلود 
 1!گشت 

 

à  شھرستاني گوید : 
تند از در روزي كھ مي خواس

بیعت بگیرند ،  )صلوات � علیھ(علي
عمر آن چنان بھ پھلوي 

زد كھ بچھ اش  )صلوات � علیھا(فاطمھ
عمر فریاد مي زد . سقط شد

خانھ را با ھر كھ در آن است  :
، آتش بزنید ؛ این در حالي 

جز علي ،  بود كھ در خانھ ،
 )مصلوات � علیھ(حسن و حسین  فاطمھ ،

 2. كس دیگري نبود
 

à  علي بن الحسین ھذلي روایت
  :كرده است 

و  )صلوات � علیھ(امیر المومنین
شیعیاني كھ با او بودند ، در 
منزل حضرت كاري انجام مي 

از  )صلي � علیھ و آلھ(دادند كھ پیغمبر
ایشان بر انجام آن پیمان 

پس در این زمان . گرفتھ بود
بود كھ آن جماعت متوجھ منزل 

                                                           
شرح نھج  – 55مناظرات مقاتل بن عطیھ : 1

 19:  2البالغھ ابن ابي الحدید 
 11عوالم العلوم  ، 757:  1الملل و الّنحل : 2

 . 374:  2احقاق الحق .  416: 
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پس بر او .. شدند  ) علیھصلوات �(علي
ھجوم آوردند ، و خانھ اش را 

 1.آتش زدند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صلوات ض (ھجوم بھ خانھ حضرت زھرا
 )علیھا
 

à  جناب جعفر بن محمد قولویھ
صـلوات � (قمي از حضرت ابـي عبـد �

 : روایت كرده است  )علیھ
صلي � علیھ و آلھ (زماني كھ پیغمبر 

بھ  ده شد،بھ معراج سیر دا)
 :ایشان گفتھ شد 

را در سھ چیز  تو )عّز و جل(خداوند 
براي این كھ   امتحان مي كند ،

... ببیند صبر تو چگونھ است ؟ 

                                                           
:  11، عوالم العلوم  143اثبات الوصیھ : 1

 . 50ح /  308:  28، بحار  417
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اما دخترت ، بھ او ظلم مي شود 
و از حقش محروم مي گردد و حقش 
را غاصبانھ از او چنگ مي زنند 
، ھمان حقي را كھ تو براي او 

الي قرار داده بودي ، و در ح
كھ باردار است ، او را مي 
زنند و بدون اینكھ اجازه 
بگیرند ، داخل حریم و منزل او 

 1.مي شوند 
 

à  محقق كركي گوید : 
ناقلین اخبار و مورخین و 
خوانندگان آن ، صحت مطلب زیر 
را مي دانند و روایت كرده اند 
؛ عمر وقتي كھ ھمھ ي مردم بھ 

- با رفیقش  )صلوات � علیھ(جز علي
بھ خانھ  بیعت كردند ، -بوبكرا

 )صلوات � علیھما(ي فاطمھ آمد كھ علي
را براي بیعت با ابوبكر ببرد 
، و با سخنان تند و غلیظ 
دستور داد كھ چوب بیاورند و 
در خانھ را با ھر كھ در آن 
است ، بھ آتش بكشند ؛ با این 
كھ در آن ؛ امیر المومنین و 
فرزندانش و پناھندگاني ھمچون 

                                                           
:  11عوالم العلوم  – 332كامل الزیارات : 1

398 . 
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زیبر و برخي از بني ھاشم ؛ 
 .بودند

 

à  بھ نقل واقدي ، ابـن عبـد
رّبھ ، ابن حبیب ، ھنگـامي كـھ 
علي و عباس بـر خـالف مـردم از 
ــاع  ــوبكر ، امتن ــا اب ــت ب بیع
: كردند ، ابوبكر بھ عمر گفـت 

اگر از بیعت خودداري ورزیدنـد 
در   عمـر آمـد ،. ،آنھا را بكش

حالي كـھ در دسـتانش دسـتھ اي 
ي خواست خانـھ را ھیزم بود و م

بر آن ھا آتش بزند ؛ فاطمھ او 
! پسر خطـاب   :را دید و فرمود 

بـھ آتـش  آمدي خانھ را بر مـا
 1.بلي  :بكشي ؟ گفت 

 

à  بلد االمین و جنھ االمـاندر كتاب 
ــل از  ــھ نق ــيب ــباح كفعم ــاي  مص دع

شریفي ذكر شده ، و از مـواردي 
  :این دعا آمده این است  كھ در

نھ ي نبوت شما خراب كردید خا(
كھ اشاره دارد بھ آنچھ ...)را 

اولي و دومي از روي دشمني با 
انجام دادند ، و  )صلوات � علیھ(علي

صلوات � (مي خواستند خانھ ي علي

                                                           
نفحات الالھوت في لعن الجبت و الطاغوت : 1

78 – 79 . 
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را بھ آتش بكشند و طناب  )علیھ
مثل شتري  بر گردنش انداختند ؛

كھ طناب بھ گردنش اندازند ؛ 
واین كھ در را بھ بدن 

كھ در سوي  ) علیھاصلوات �(فاطمھ
دیگرش دیوار قرار داشت ، چنان 

سقط  )صلوات � علیھ(زدند كھ كھ محسن
 1.شد
 

à ــھ ــا(فاطم ــلوات � علیھ ــیت  )ص وص
  :فرمود

نماز بر من نخوانند كساني كھ 
صلي � (پیمان حق تعالي و پیغمبرش

را درباره ي امیر  )علیھ و آلھ
در شكستند و  )صلوات � علیھ(المومنین
لم كردند و ارثیھ ي حق من ظ

 ...مرا غصب كردند 
با این حال ، چوب زیادي بر در 
خانھ جمع كردند؛ آتش آوردند 

را آتش  )صلوات � علیھ(تا ھم علي
بزنند و ھم ما را ؛ من پشت در 
رفتم و آنھا را بھ خداوند 
متعال و پدرم قسم دادم كھ از 
ما دست بردارند و كمكمان كنند 

از دست  ر تازیانھ را؛ اما عم
غالم ابوبكر گرفت و با  ،قنفذ 

                                                           
 701، علم الیقین  552 – 551بلد االمین :  1
. 
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آن بھ بازوي من زد ، آن 
تازیانھ چنان بر بازویم پیچید 
كھ جاي كبودي مثل بازوبند بر 

 . دبازویم باقي مان
او لگدي محكم بھ در خانھ زد ؛ 
در بھ شدت سوي من برگشت ؛ من 
با این كھ باردار بودم ؛ بھ 

تش صورت روي زمین افتادم ؛ آ
زبانھ مي كشید و صورتم را مي 
سوزاند ، آن گاه چنان مشت 
محكمي بھ صورتم زد كھ گوشواره 

وي زمین پرت ر از گوشم كنده و
در آن حال درد زایمان را  شد ،

احساس كردم و محسنم كھ بي ھیچ 
جرمي كشتھ شده بود ، سقط گشت 

. 
آیا این امت مي خواھند بر من 

با این كھ ! نماز بخوانند ؟
دا و پیغمبرش از آنھا خ

بیزارند و من ھم از آن ھا 
امیر المومنین ھم طبق  بیزارم ؟

عمل كرد  )صلوات � علیھا(وصیت فاطمھ
و كسي بر انجام آن آگاه نشد 

.1 
 

à  عالمــھ مجلســي بــھ نقــل از
سید بن طاووس بھ نقل  طرائفكتاب 

                                                           
 . 164ح /  350 – 348:  30بحار :  1
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از كتاب الوصیھ نوشـتھ ي شـیخ 
ــریر ،  ــتفاد الض ــن مس ــي ب عیس

امـام موسـي  :كند كھ  روایت مي
صـلوات � (بن جعفر از پدر بزرگوارش

  :روایت فرمود  )علیھما
صلي (وقتي زمان ارتحال رسول خدا 

فرا رسید ، حضرت ، ) � علیھ و آلھ
: فرمود  و انصار را فرا خواند
فراق من ! اي گروه انصار 
حضرت در . ..نزدیك شده است 

بدانید كھ در : ادامھ فرمود 
فاطمھ ،در خانھ ي من  خانھ ي

است ، و خانھ ي او ، خانھ من 
است ، پس ھر كھ ھتك كند و 

بھ راستي كھ  بگشاید آن را ،
حجاب حق تعالي را كنار زده 

 .وھتك كرده است 
در این جا حضرت   :راوي مي گوید

 )صلوات � علیھ(ابوالحسن امام كاظم
براي مدت طوالني گریست ؛ پس از 

طع كرد و آن ، گریھ اش را ق
بھ خدا قسم ، حجاب حق : فرمود

تعالي را ھتك كردند ، بھ خدا 
قسم ، حجاب حق تعالي را ھتك 
كردند ، بھ خدا قسم ، حجاب حق 

 1.تعالي را ھتك كردند 

                                                           
 . 27ح /  477:  22بحار :  1
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à  صـلوات � (ائمھ... پس از رجعت

 )صـلي � علیـھ و آلـھ(، نزد پیامبر )علیھم
ھمــدیگر را مالقــات كننــد و از 

ر حق ایشان روا مصیبتھایي كھ د
داشــتند ، نــزد آن بزرگــوار ، 
شكایت برنـد و بـانو ھـم سـتم 
ھایي را كـھ بـھ او شـده ، از 

 .جملھ قصھ ي فدك را بیان كند 
نیز قصھ ي ابوبكر را بگوید و 
این كھ او خالد و قنفذ و عمر 

گروھي از مردم را بن خطاب و 
فرستاد تا امیرالمومنین را از 
 خانھ اش سوي سقیفھ ي بني

؛ تا از آنھا ساعده خارج كنند
و جمع ھیزم ... بیعت ستاند

اش ، براي  فراوان بر در خانھ
المومنین سوزانیدن خانھ ي امیر

و فاطمھ و حسن و حسین و زینب 
و فضھ و  )صلوات � علیھم(و ام كلثوم

آتش افروختن آنھا بر در خانھ 
بھ  )صلوات � علیھا(، و خروج فاطمھ

ا آنھا از سوي آنھا و سخن ب
واي بر تو  :پشت در كھ فرمود 

این چھ جرئتي است بر  !اي عمر 
 !خداوند متعال و رسولش ؟

مي خواھي كھ نسل او را  آیا
قطع و نور خدا را خاموش كني 

خداوند نور خود را تداوم  –! ؟
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و جسارت  –بخشد و زنده دارد 
نسبت بھ فاطمھ و كالم او  عمر

 !كافي است اي فاطمھ   :كھ گفت
نھ محمد این جاست و نھ مالئكھ 
بھ امر او این جایند كھ از 
طرف خدا امر و نھیي نازل كنند 

و علي ھم مثل بقیھ ي . 
مسلمانان ؛ خودت انتخاب كن یا 
او خارج شود و با ابوبكر بیعت 
كند ، یا این كھ ھمھ ي شما را 

 . بھ آتش مي كشم 
در حال گریھ  )صلوات � علیھا(فاطمھ 
بھ سوي تو  !پروردگارا  :فرمود 

شكایت مي كنم از نبودن پیامبر 
و فرستاده و برگزیده ات ، و 
رویكرد امتش بھ دشمني با ما ، 
و منع ما از آن حقي كھ در 
كتابت بر پیامبر مرسلت نازل 

! فاطمھ : عمر گفت . كرده اي 
این حرف ھاي احمقانھ ي زنانھ 

خداوند كھ نبوت و . را رھا كن 
ھم براي شما جمع خالفت را با 

نكرده ؛ و آتش زدن در خانھ ؛ 
دستش )لعنھ � علیھ(و داخل كردن قنفذ 

را با شتاب براي باز كردن در 
خانھ ؛ و زدن عمر با شالق بر 
بازوي حضرت ، تا این كھ گوشت 
دست حضرت سیاه و كبود شد ؛ و 
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محكم زدن بھ در با لگد بھ 
ا ب) صلوات � علیھا(پھلوي مطھر فاطمھ 

این كھ او محسن را شش ماھھ 
باردار بود ؛ و باعث سقط او 

ھجوم عمر ، قنفذ و خالد . شد 
بن ولید بھ خانھ ،و سیلي زدن 
بھ فاطمھ ، بھ گونھ اي كھ 
گوشواره اش از زیر مقنعھ 
آشكار شد ، با این كھ مي 
شنیدند صداي فاطمھ را كھ با 

واي اي پدر جان  :گریھ مي گفت 
دخترت  !ا واي اي رسول خد! 

فاطمھ را دروغگو شمردند و 
كتكش زدند و بچھ اش را كشتند 

.1 
ابوبكر گروھي را كھ با او 
بیعت نكرده و در خانھ ي فاطمھ 

بودند ، در  ) صلوات � علیھما(نزد علي
كنار خود ندیدند ؛عباس ،زبیر 
و سعد بن عباده از آن جملھ 
بودند ؛ از این رو ، عمر را 

عمر ھم سوي . سوي آنھا فرستاد 
آنھا رفت و افراد داخل خانھ ي 

را با صداي   )صلوات � علیھا(فاطمھ
بلند فرا خواند ؛ ولي شخصي 

او ھیزم خواست و .خارج نشد 
                                                           

،  443:  11، عوالم  19 – 18:  53بحار :  1
 408الھدایھ الكبري 
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قسم بھ آن كھ جانم در  :گفت 
دست اوست ، یا خارج مي شوید 
یا خانھ را با اھلش بھ آتش مي 

اي ابا  :بھ او گفتند . كشم 
. انھ است فاطمھ در خ!  صحف

پس . اگر چھ او ھم باشد  :گفت 
ھمھ خارج شدند و بیعت كردند 

كھ  )صلوات � علیھ(علي حضرت  بھ جز
عذر آورد ؛ آن حضرت فرمود 

ن را آقسم یاد كردم كھ تا قر :
م و از خانھ خارج نشوجمع نكنم،

ي عبا بر دوش نیفكنم؛صدیقھ 
كبري بر در منزل ایستاد و 

تر از تا بھ حال بد: فرمود 
شما ، افرادي را ندیده ام ؛ 
جنازه ي پیامبرتان را نزد ما 
رھا كردید و دنبال خواستھ ي 
خود رفتید و آن را براي خود 
قطعي ساختید ، و ھیچ نظر ما 
را نپرسیدید و حقي را ھم 

 .برایمان قائل نشدید 
در این وقت ،عمر نزد ابوبكر 

آیا این سرپیچي  :آمد و گفت 
را باز داشت كننده از بیعتت 

،ابوبكر  نمي كني ؟ از این رو 
نزد او برو و  :بھ قنفذ گفت 

بگو امیر المومنین تو را براي 
قنفذ آمد  بیعت فرا مي خواند ؛
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و آنچھ را بھ او امر شده بود 
 .ن كرد ای، ب

با صداي بلند  )صلوات � علیھ(علي 
آنچھ را حقش ! سبحان �  :فرمود 

قنفذ . نیست ، ادعا مي كند 
را  )صلوات � علیھ(بازگشت و پاسخ علي

وقتي ابوبكر آن را . رساند 
خیلي گریست ؛ اما عمر . شنید 

با عده اي بلند شد و در خانھ 
رفت و آن را  )صلوات � علیھا(ي فاطمھ
فاطمھ صداي او و . كوبید 

افرادش را شنید و با صداي 
اي پدر جان  :بلند فریاد زد 

بین ابن خطاب ب !اي رسول خدا  !
و ابن قحافھ بعد از تو چھ بر 

وقتي .مي آورند         سر ما
صلوات (مردم ، صداي گریھ ي فاطمھ

را شنیدند ، با گریھ آن  )� علیھا
نزدیك بود . جا را ترك كردند 

قلبشان بشكند و جگرشان پاره 
شود ؛ ولي عمر و ھوادارانش 
ماندند تا علي را خارج كردند 

راندند ، بھ او  و سوي ابوبكر
اگر  :بیعت كن ؛ فرمود  :گفتند 

قسم بھ  :بیعت نكنم چھ ؟ گفتند 
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خدایي كھ جز او خدایي نیست ، 
 1.گردنت را خواھیم زد 

 

à  ــد ــن عب ــد ب ــوبكر احم اب
العزیز جوھري از ابو زید عمـر 
بن شّبھ از ابراھیم بن منذر از 

از ابن لھیعھ از ابـي  ابن وھب
  :االسود روایت مي كند 

روھي از مھاجرین ، در جریان گ
بیعت ابي بكر كھ بدون مشورت 
صورت گرفتھ بود ، بسیار 

و  )صلوات � علیھ(عصباني شدند ؛ علي 
. زبیر ھم از آن ھا بودند 

صلوات � (آنھا در خانھ ي فاطمھ 

در حالي كھ شمشیر داشتند  )علیھا
 .، جمع شدند 

از این رو ، عمر با گروھي از 
ز جملھ اسید بن ھوادارانش ا

حضیر ، و سلمھ بن سالمھ بن 
از قبیلھ ي بني  –قریش 

بھ خانھ ي فاطمھ  –عبداالشھل 
فاطمھ . ھجوم بردند  )صلوات � علیھا(
فریاد برآورد و  )صلوات � علیھا(

آنھا را بھ خدا قسم داد ، ولي 
مھاجمان ،شمشیر آن دو را 
گرفتند و بھ سنگ زدند و 

یت ، عمر و در نھا. شكستند 
                                                           

  30: 1لسیاسھ االمامھ و ا:  1
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آنھا را بیرون كشید و براي 
 1.بیعت بھ سوي ابوبكر راند 

 

à  ابوبكر جوھري بـھ نقـل از
ابوبكر باھلي از اسـماعیل بـن 
مجالد ، از شعبي نقل مـي كنـد 

  :كھ ابوبكر گفت 
اي عمر ، خالد كجاست ؟ گفت 

سریع نزد آن  :این جاست ، گفت  :
 )صلوات � علیھ(یعني علي  –دو بروید 

ا نزد من و آنھا ر –یر و زب
آورید ؛ آنھا سریع رفتند؛ عمر 
داخل خانھ شد و خالد ، بیرون 

صلوات (عمر بھ علي ... در ایستاد 

بلند شو و بیعت كن  :گفت  )� علیھ
خود داري )صلوات � علیھ(؛ ولي علي 

عمر دستش را گرفت و گفت . كرد 
 )صلوات � علیھ(باز علي .بلند شو :

مود و بلند نشد ؛پس امتناع فر
بھ زور او را بلند كرد و 
بیرون راند ؛ ھمچنان كھ زبیر 

آنگاه .را بیرون رانده بود 
خالد ، آن دو را نگاه داشت ؛ 
عمر و یارانش آن ھا را با 

كوچھ ھاي . خشونت مي كشاندند 

                                                           
:  1تاریخ الخمیس في احوال انفس نفیس : 1

، شرح نھج البالغھ ابن ابي الحدید  169
 50: 2، و     47:  6معتزلي 
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مدینھ پر از جمعیت بود ، ھمھ 
در آن جا حاضر بودند ونگاه مي 

اطمھ از آن طرف ، ف. كردند 
مي دید كھ عمر چھ  )صلوات � علیھا(

مي كند ؛ پس نالھ و فغان سر 
بسیاري از . داد و كمك طلبید 

زنان بني ھاشم و غیره نزد او 
 )صلوات � علیھا(فاطمھ . جمع شدند 

خارج شد و كنار در حجره اش 
ابوبكر  :ایستاد و فریاد زد 

چھ زود بر اھل بیت رسول خدا !
خدا قسم ، تا  بھ! طغیان كردي 

زنده ام با عمر سخن نخواھم 
 1.گفت
 

à  ابن ابي الحدید معتزلي از
بھ نقل از ابـو  ابوبكر جوھري ،

زید عمر بـن شـبھ بـھ نقـل از 
احمد بن معاویھ بھ نقل از نضر 
بن شمیل بھ نقـل از محمـد بـن 
ــن  ــلمھ ب ــل از س ــھ نق ــرو ب عم
عبــدالرحمن ، حــدیث ســقیفھ را 

  :چنین روایت مي كند 
ابوبكر بر منبر نشستھ وقتي 

و زبیر و  )صلوات � علیھ(بود ، علي 
گروھي از بني ھاشم در خانھ ي 

                                                           
 49:  6شرح نھج البالغھ ابن ابي الحدید : 1

 57و 
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آن . بودند  )صلوات � علیھا(فاطمھ 
موقع عمر بھ سوي آنھا آمد و 

قسم بھ آن كھ جانم در  :گفت 
دست اوست ؛ یا براي بیعت خارج 
مي شوید ، یا خانھ را بر 

ا زبیر ب!سرتان بھ آتش مي كشم 
در این حال  شمشیرش آشكار شد ،

ابوبكر در حالي كھ روي منبر 
آن را بھ  :نشستھ بود ، گفت 

سنگ بزن ، و آنھا ھم شمشیر را 
 .شكستند 

من آن  :ابو عمرو بن حماس گفت 
سنگ را دیدم كھ در آن ، جاي 

این ضربھ  :ضربھ اي بود و گفت 
 . ي شمشیر زبیر است 

رھایشان كنید ،  :ابوبكر گفت 
خود ، با  بھ زودي خداوند ،

راوي . آنھا برخورد خواھد كرد 
آنگاه آنھا سوي ابوبكر : گوید 

 1.خارج شدند و بیعت كردند 
 

à یعقوبي مي گوید:  
ابوبكر و عمر خبر دار شدند كھ 
گروھي از مھاجرین و انصار با 
علي  بن ابي طالب در خانھ ي 

دختر رسول  )صلوات � علیھا(فاطمھ 
                                                           

، السقیفھ و  56:  2شرح نھج البالغھ :  1
 . 99:  3، تاریخ طبري  50فدك 
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گرد آمده اند  )� علیھ و آلھصلي (خدا 
از این رو ، آنھا عده اي را . 

بھ راه انداختند و بھ آن جا 
با  )صلوات � علیھ(علي . ھجوم بردند 

شمشیر ،خارج شد و با عمر 
روبرو و درگیر گردید و در 
نھایت بر او غالب گشت و 
شمشیرش را شكست و ھمھ داخل 

 1.خانھ شدند 
à دابن ابي الحدید مي گوی:  

روایت ھا درباره ي سقیفھ 
و  –گوناگون است ؛ ولي شیعھ 

گروھي از محدثین و غیره ، از 
علي با  :مي گوید  –عامھ 

ابوبكر بیعت نكرد ؛ مگر بعداز 
این كھ او را بھ زور از خانھ 

زبیر بین عوام . بیرون راندند 
جز  من :ھم بیعت نكرد ، او گفت 

كنم ؛ ھمچنین با علي بیعت نمی
فیان بن حرب ، و خالد بن ابو س

سعید بن عاص و عباس بن 
عبدالمطلب و پسرانش و 
ابوسفیان بن حارث بن 
عبدالمطلب و گروھي از بني 

 .ھاشم بیعت نكردند
                                                           

، تاریخ  106 – 105:  2تاریخ یعقوبي :  1
 58: 1، الریاض النضره  446 – 443:  2طبري 

 . 128:  3كنز العمال  ، 6: 2و 
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وقتي عمر و گروھي از  :گویند 
انصار و دیگران آمدند، زبیر 

عمر . شمشیرش را بیرون كشید
شمشیر این مرد را   :گفت 

بھ .  بگیرید و بھ سنگ بزنید
خودش شمشیر زبیر  نقلي دیگر ،

را گرفت و بھ سنگي زد و آن را 
آن گاه آنھا را نزد . شكست 

ابوبكر بردند و بھ بیعت 
مجبورشان كردند و كسي ھم 
مخالفت نشان نداد ؛ مگر علي 

  )صلوات � علیھا(كھ بھ خانھ ي فاطمھ 
 .رفتھ بود

مھ طمھاجمان بر در خانھ ي فا
ازدحام كردند و مي  )صلوات � علیھا(

خواستند بھ زور او را بیرون 
در این وقت ،فاطمھ . آورند 

بلند شد و پشت در  )صلوات � علیھا(
آمد و سخن آنان را شنید ؛ پس 
از آن ، ھمھ پراكنده شدند و 

بھ  )صلوات � علیھ(فھمیدند كھ علي 
تنھایي ضرري برایشان ندارد ؛ 

 1.پس رھایش كردند
 
 
 

                                                           
 20:  2شرح نھج البالغھ ابن ابي الحدید :  1
. 
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 )صلي ض علیھ و آلھ(ز رسول خدا آنچھ ا
 روایت شده است

روایت مي  اماليصدوق در كتاب 
كند كھ ام الفضل ، دختر عباس 

 :گفت
صلي (در آن بیماري كھ رسول خدا 

بھ ملكوت اعال پیوست ،  )� علیھ و آلھ
حضرت از حال رفت وپس از مدتي 

ش آمد ، ما گریھ مي بھ ھو
  براي چھ     :كردیم ، فرمود 

 ؟مي گریید
صلي � (اي رسول خدا  :عرض كردیم 

براي دوري و جدایي از  )علیھ و آلھ
كھ این چیز كمي ھم نیست  شما ؛

دیگر این كھ براي قطع شدن  ؛
از شما مي  وحي و حال امت بعد

 .ییمگر
 )صلي � علیھ و آلھ(آن گاه حضرت 

بدون شك مي كوشند برشما  :فرمود
ن را برتري یابند و موقعیتتا

 1.تضعیف كنند 
 

à  سلیم روایتي را كـھ عبـد�
بن عباس در حضور جابر بن عبد� 

                                                           
:  6، مسند احمد  122:  1امالي طوسي :  1

 . 135:  2، الخصائص الكبري  339
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چنـین مـي  برایش نقـل كـرده ؛
 :آورد

بعداز یك )صلي � علیھ و آلھ(پیامبر خدا
 )صلوات � علیھ(خطبھ ي طوالني بھ علي

بدون شك قریش بر شما  :فرمود 
ھجوم مي آورند ، و در ظلم و 

صدا مي شوند ؛  غلبھ بر شما ھم
پس اگر یار و طرفداري یافتي ، 

و اگر یاري  با آنھا درگیر شو،
نیافتي ، دست بكش و جانت را 
حفظ كن ؛ اما سرانجام تو بھ 
شھادت ختم مي شود ؛ خدا لعنت 

بعد ، روي بھ . كند قاتل تو را
كرد و فرمود  )صلوات � علیھا(دخترش 

تو اولین شخص از اھل بیتم  :
بھ من پیوندي ؛ تو ھستي كھ 

بعداز من  بانوي زنان بھشتي ؛
آن قدر  ؛ستم خواھي دیدظلم و 

استخوان  را مي زنند كھ تو
خدا   ؛قفسھ ي سینھ ات مي شكند

 1... .لعنت كند قاتلت را 
 

à  عالمھ مجلسي روایتي را بـھ
خط شیخ محمد بن علي الجبعي جد 
پدري شیخ بھایي بھ دسـت آورده 

شیخ ابي  و او بھ نقل از مصباح
  :منصور روایت مي كند 

                                                           
 907: 2كتاب سُلیم بن قیس :  1
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روزي پیغمبر بھ خانھ ي فاطمھ 
وارد شد ، فاطمھ  )صلوات � علیھا(

مقداري خرما و نان و روغن 
براي حضرت آماده كرد ؛ در این 
وقت ، ھمھ براي خوردن غذا در 

دند كھ شامل كنار حضرت جمع ش
ھ و حسن مطخود حضرت و علي و فا

بودند ؛  )مصلوات � علیھ(  و حسین
صلي (وقتي غذا میل شد ، پیامبر 

سجده ي   بھ سجده رفت ؛ )� علیھ و آلھ
ید آن گاه خند. حضرت طوالني شد

. ، بعد از آن گریست، سپس نشست
اي رسول  :حضرت علي پرسید 

امروز از !   )صلي � علیھ و آلھ(خدا
شما عملي را دیدیم كھ قبل از 

 من: فرمود ! آن ندیده بودیم ؟
طعام میل كردم و بھ  با شما

خاطر سالمتي و اجتماع شما شاد 
. پس سجده ي شكر كردم  شدم ؛
نازل گشت و   )علیھ السالم(جبرئیل
آیا بھ خاطر خانواده ات  :گفت 

شادي و سجده مي كني؟ گفتم 
 .آري :

آیا مي خواھي خبر دھم : گفت
از تو بھ آنھا مي  آنچھ بعد

! آري اي برادرم :گذرد؟ گفتم
اما : گفت   )علیھ السالم(برئیلج

او اولین فرد از : دخترت 
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خانواده ات است كھ بھ تو مي 
بعداز این  كھ بھ او  پیوندد ؛

ظلم مي شود ؛حقش گرفتھ مي شود 
بھ  ؛ از ارثش منع مي شود ؛

استخوان  ھمسرش ظلم مي شود ؛
اما .قفسھ ي سینھ اش مي شكند 

بھ او ظلم مي شود  :پسر عمویت 
كشتھ مي  ش منع مي شود ؛از حق ؛

بھ او ظلم شود  :اما حسن . شود
از حقش منع شود ؛ با سم بھ 

بھ  :اما حسین . شھادت مي رسد 
از حقش منع شود  او ظلم شود ؛

اسبھا او  خاندانش را بكشند ؛ ؛
اموالش را  را لگد مال كنند ؛

غارت كنند ؛ زنان و فرزندانش 
نام دھند ؛ و آغشتھ بھ را دش

خون خود ، بھ خاك سپرده شود 
. و غریبانھ او را دفن كنند  ؛

آن گاه من گریھ كردم و گفتم 
آیا كسي او را زیارت مي كند  :

او را غریبان زیارت مي  :فت ؟ گ
براي زائر او چھ  :گفتم . كنند

ثواب ھزار  :ثوابي است ؟ گفت 
حج و عمره كھ باتو انجام دھند 

 1.اه خندیدآن گ. 
 

                                                           
 44: 98بحار : 1
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à  ــــــر ــــــي امی درروایت
مـي )  صلوات � علیـھ(المومنین
 :فرماید 

وقتي از اوقات ، من و فاطمھ و 
نزد  )صلوات � علیھم(حسن و حسین 

بودیم  )صلي � علیھ و  آلھ(رسول خدا 
كھ حضرت بھ ما توجھي فرمود 

 .آن گاه گریست  ؛
چھ چیز شما را  :عرض كردم 

طر آنچھ بھ خا :گریاند ؟ فرمود 
بعد از من بر سر شما مي آورند 

اي  :عرض كردم . ،گریھ مي كنم 
چھ بر سر ما مي ! رسول خدا 

گریھ مي كنم  :فرمود ! آورند ؟
براي ضربتي كھ بر فرق سرت مي 
زنند ؛ و لطمھ اي كھ بھ گونھ 

و  مي زنند ؛ )صلوات � علیھا(ي فاطمھ 
زخمي كھ بھ پاي حسن مي زنند و 

و  و مي نوشانند ؛سمي كھ بھ ا
 1...كشتن حسین 

 
 
 
 

                                                           
و  20ح /  51: 28، بحار  118ق امالي صدو:  1

،  281:  1، اثبات الھداه  17ح /  149: 44
، عوالم العلوم  209:  2مناقب آل ابي طالب 

11  :397 . 
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 )صلوات ض علیھ(علي  حضرتآنچھ از 

 روایت شده است
 

à  سلیم بن قیس روایت مي كند
:  

عمر بن خطاب نصف اموال 
كارمندانش را بھ عنوان مالیات 

چون تحت تأثیر شعر  مي گرفت ؛
ابي المختار قرار گرفتھ بود 

ولي نھ تنھا از قنفذ عدوي  ؛
درحالي كھ او ھم  -فتچیزي نگر

بلكھ آنچھ  –از كارمندان بود 
حدود بیست  -ھم كھ داده بود

رابھ او پس داد و  –ھزار درھم 
حتي ده درھم یا نصف آن را ھم 

 .از او نگرفت 
 )صلوات � علیھ(من علي  :سلیم گوید 

را دیدم و درباره ي عملكرد 
فرمود . عمر از او پرسیدم 

ھ قنفذ آیا مي داني براي چھ ب :
كھ رسید ، دست نگھ داشت ، 
. مالیاتي نگرفت ؟ گفتم نھ 

چون او ھمان كسي است  :فرمود 
وقتي  –را  )صلوات � علیھا(كھ فاطمھ 

تنھا میكوشید بین من و آنھا 
و اثر .باشالق زد  -مانع گردد

ھمچون  آن شالق تا موقع شھادتش ؛
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بازوبندي در بازوي مباركش 
 1.باقي بود

 

à قل از سـلیم مـي ابان بھ ن
  :گوید 

صلي � (عده اي در مسجد رسول خدا 

دایره وار نشستھ  )علیھ وآلھ 
بودند، ھمھ ي آن ھا ھاشمي 

بھ جز سلمان و اباذر و  بودند
مقداد و محمدبن ابي بكر و عمر 
بن ابي سلمھ و قیس بن سعد بن 

در آن مجلس ،عباس از . عباده 
ر چرا عم پرسید )صلوات � علیھ(علي 

ھمان از قنفذ مالیات نگرفت،
ھ كھ از ھمھ ي كارمندانش گون

 !؟مي گرفت
نگاھي بھ اطراف )صلوات � علیھ(علي 

كرد ، آن گاه با چشماني پر از 
بھ خاطر تشكر از : اشك فرمود

خوش خدمتي او براي ضرباتي كھ 
  )صلوات � علیھا(با شالق بھ فاطمھ 

اي كھ صدیقھ ي بھ گونھ   زد ؛
ز دنیا رفت و در بازویش كبري ا

اثر آن شالق ھمچون بازوبندي 
 2... .باقي مانده بود 

                                                           
، كتاب  152ح /  303 – 302:  30بحار :  2و  1

 . 413:  11، عوالم  674:  2سلیم بن قیس 
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à  صــلوات � (ھنگــام دفــن فاطمــھ

با دلي شكسـتھ خطـاب بـھ   )علیھا
 :عرض كرد ) صلي � علیھ و آلھ ( پیامبر

بھ زودي دخترت تو را خبر مي 
دھد كھ امتت چگونھ بر او 
شوریدند و حقش را غصب كردندو 

تم بر او بھ نھایت ظلم و س
پس خودت احوالش را  رساندند ؛

 .بپرس
آه كھ چقدر دلتنگ بود وامواج 
غم در دلش موج مي زد و راھي 

 1.براي رھایي از آن نمي یافت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فرموده  )صلوات ض علیھا(آنچھ فاطمھ 
 است
 

                                                           
 . 329مرآه العقول  – 3ح /  382:  1كافي : 1
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à  صــلوات � علیھــا(فاطمــھ (
 :وصیت كرد 

نماز نخوانند بر من آنان كھ 
صلي � علیھ و (خدا و پیغمبر  پیمان

امیر       را درباره ي )آلھ 
المومنین شكستند و در حقم ظلم 

غصب  اكردند ، و ارثیھ ي مر
كردند ، و نامھ ي پدر را كھ 
در آن فدك را بھ من بخشیده 
بود ، دور انداختند ، و 

بھ . شاھدانم راتكذیب كردند
خدا قسم ، آنان جبرئیل و 

      و  )لوات � علیھمص(میكائیل و علي 
 .ام ایمن بودند

امیر المومنین مرا با حسنین 
در شب و روز بھ در خانھ شان 

من آنھا را بھ خدا و  مي برد ؛
رسول قسم مي دادم كھ بھ ما 
ظلم نكنند و حق خدایي ما را 

 .غصب نكنند
آنھا شب ھنگام ، پاسخ مثبت مي 

و در روز ، ما را تنھا  دادند
؛ قنفذ را ھمراه  رھا مي كردند

عمر و خالد بھ خانھ ي ما 
روانھ ساختند تا پسر عمویم 

را از خانھ  ) صلوات � علیھ(علي 
بیرون آورند، بھ خاطر آن بیعت 
زیان باري كھ در سقیفھ ي بني 
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ولي علي  ساعده صورت گرفتھ بود؛
از خانھ خارج نشد ،  )صلوات � علیھ(

چون مشغول انجام وصیت پیامبر 
و سفارش ھاي مربوط  )ي � علیھ و آلھصل(

بھ ھمسران حضرت و جمع آوري 
قرآن و بھ جا آوردن وصیت در 
مورد ھشتاد ھزار درھم بھ 

در این .عنوان صدقھ و ِدْین بود 
حال بود كھ چوب زیادي بر در 

و آتش  خانھ جمع كردند
آوردندتا علي و ما را با آتش 
بسوزانند ، من پشت در بودم 

پدرم قسم  بھ خدا و آنھا را ؛
دادم كھ ما را رھا سازند و 

 .كنند  یاریمان
عمر تازیانھ را ازدست قنفذ 
،غالم ابوبكر گرفت و با آن بھ 

آن تازیانھ بھ  بازوي من زد ؛
 بازوي من خورد و آن را كبود و

با لگد محكم بھ در  زخمي كرد ؛
خانھ زد ، و در حالي كھ من 
حاملھ بودم ، آن را بھ شدت بھ 

من بھ صورت ،  سمت من ھل داد ؛
روي زمین افتادم و شعلھ ھاي 
       آتش زبانھ مي كشید و صورتم را

 .مي سوزانید
 –قبل از آنكھ بر زمین افتم -

چنان سیلي بھ صورتم زد كھ 
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گوشواره ام از گوشم جداگشت و 
در آن جا . بر زمین پرت شد 

بود كھ درد زایمان را احساس 
سقط  )� علیھ صلوات(كردم و محسنم 

گشت؛ او بدون ھیچ جرمي كشتھ 
 .شد 

آیا این ھایي كھ خداوند  حال ،
از آن  )صلي � علیھ وآلھ (و پیامبرش 

ھا بیزارند و من ھم  از آنھا 
متنفرم ، مي خواھند بر من 

 د ؟ننماز بخوان
بھ  )صلوات � علیھ(امیر المومنین 

وصیتش عمل كرد و كسي را از 
مظلومھ آگاه  مراسم دفن آن

 1.نفرمود
برخي از اشعاري كھ حضرت 

صلي (براي پیغمبر )صلوات � علیھا(زھرا

سروده است و محدثان و )� علیھ و آلھ
مورخان روایت كرده اند ، این 

  :است 
ي من شم تربھ احمدـــماذا عل

ان ال یشم مدي     
 زمان غوالیاـــال

ائب لو انھاـــــصبت علي مص
االیام ي ــــصبت عل    

 صرن لیالیا

                                                           
 . 241 – 240بحار :  1
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  قد كنت ذات حميً بظل محمد
كان حميً ضیم وال اخش من   
 لیا

والیوم اخشع للذلیل و 
ضیمي ، و ادفع     يــــاتق
 1المي بردائیاـــظ
 

چھ باك بر آن كھ خاك قبر 
بویید  را )صلوات � علیھا(پیامبر 

 دیگر عطري نبوید ؟
مصیبتھایي كھ بر من وارد شده 

شود شب  ا وارداست اگر بر روزھ
 .شوند 

 )صلوات � علیھ(زیر سایھ ي محمد 
حمایت مي شدم و تا از من 
حمایت مي فرمود ، در مقابل 
ھیچ ظلمي كوتاه نمي آمدم و 
نمي ترسیدم ، ولي امروز باید 
از دون صفتان پست بترسم كھ بھ 
من ظلم نكنند ، و باید 

 .ستمگران را با چادر دور كنم
صائب د از مبھ راستي، اگر مقصو
یي باشد كھ فقط ھمان مصیبتھا

مربوط بھ پدرش بود ، مي بایست 
كلمھ ي مصیبت را بھ صیغھ ي 

دیگر . مفرد استفاده مي فرمود
این كھ جایي براي ترس از ذلت 

                                                           
 . 299:  1مناقب آل ابي طالب : 1
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و خواري و راندن ظالمین با 
 .چادر نبود

 
 

از مقدمات شھادت محسن  برخي
در جمع عظیمي از كالم  )صلوات ض علیھ(

 گان علمابزر
 

à  عبــد� بــن عبــدالرحمن مــي
  :گوید

عمر شلوارش را محكم بر كمر 
بست و بر دور شھر راه مي رفت 
و با صداي بلند فریاد مي زد 

ابوبكر بیعت  بدانید كھ با :
پس بشتابید بھ سوي بیعت  شده ؛

، مردم ھم شتافتند كھ با او 
بعد فھمیدند كھ . بیعت كنند

 گروھي در منزلي پنھان شده
از این رو ، تصمیم  ،اند

گرفتند با عده ي زیادي بھ آن 
جا بروند و آنھا را دستگیر 

از  كنند و بھ مسجد آورند تا
با این . آنھا بیعت بگیرند 

تصمیم ، چند روز گذشت ، آنگاه 
تصمیم را عملي كردند و ھمراه 
گروه زیادي سوي منزل علي 
شتافتند و از آن بزرگوار 

لي آن و خواستند بیرون آید ؛
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در این حال . حضرت خارج نشد 
عمر ھیزم و آتش طلبید و گفت  ،
قسم بھ آن كھ جان عمر بھ دست  :

اوست یا از خانھ خارج مي شوید 
 یا خانھ را با تمام افرادي كھ

. بھ آتش مي كشم  در آن ھستند
فاطمھ ، دختر   :بھ او گفتھ شد

و حسن و  )صلي � علیھ و آلھ (رسول خدا 
چھ از پیامبر باقي  حسین و ھر

مانده ، در آن خانھ است و 
مردم از این كار  دراین حال ،

بھ ویژه  عمر بسیار بدشان آمد ؛
وقتي این حرف را ھم شنیدند 

. ... 
بھ  )صلوات � علیھ(در این وقت ، علي 

آن ھا پیغام داد كھ من بھ ھیچ 
چون  بھانھ اي خارج نمي شوم ؛

در حال جمع آوري كتاب خدا 
ھمان كتابي كھ از روي  تم ؛ھس

دشمني ،آن را دور انداختید و 
از آن  دنیایتان باعث شد كھ

 من قسم مي خورم. فرار كنید 
كھ از خانھ خارج نشوم وعبا بر 
دوش نیندازم تا قرآن را گرد 

 .آوري كنم
در این حال ،  :راوي گوید 

در خانھ ، در  )صلوات � علیھا(فاطمھ 
: فرمود  پشت در منزل ایستاد و
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تا كنون افرادي بدتر از شما 
جنازه ي رسول خدا  را ندیدم ؛

را نزد ما  )صلي � علیھ و آلھ (
رھاكردید و دنبال امیال خود 
رفتید وخالفت را براي خود 
تثبیت كردید و ھیچ،نظر ما را 
نپرسیدید و حقي براي ما قایل 

گویي نمي دانستید . نشدید 
در روز  )لھصلي � علیھ و  آ(پیغمبر 

 غدیر خم چھ فرمود ؟
بھ خدا قسم كھ والیت را در آن 

محكم و  )صلوات � علیھ(روز براي علي 
ثابت فرمود تا شما از خالفت دل 

ولي شما ھمھ ي پل ھا و  بكنید ؛
واسطھ ھا را بین خود و 

البتھ  پیامبرتان خراب كردید ؛
خداوند براي حكم بین ما و شما 

 1.است  در دنیا و آخرت كافي
 

à  ابوبكر جـوھري بـھ مضـمون
ذیل ، روایـت دیگـري را چنـین 

 :نقل مي كند 
نحوه ي   )صلوات � علیھا(وقتي فاطمھ 

صلوات � (برخورد آن ھا را با علي 

و زبیر دید ، بلند شد و  ) علیھ
اي :پشت در خانھ رفت و فرمود 

                                                           
 114:  4 ، بالغات النساء 105 – 1احتجاج :  1
. 
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چھ زود بر خانواده ي !ابوبكر
سركشي  )ھ صلي � علیھ و آل(رسول خدا 

وطغیان كردید ؛ دیگر با عمر 
سخن نمي گویم تا خدا را مالقات 

 1.كنم 
فاطمھ : در روایت دیگر آمده 

با صداي بلند مي   )صلوات � علیھا(
. گریست و از خانھ خارج مي شد 

او كھ بھ شدت از مردم آزرده 
 2.بود ، از آنھا كناره گرفت 

 

à  شیخ مفید مي گوید : 
ودیگران بھ وقتي بني ھاشم 

خاطر سرپیچي و خودداري از 
صلوات � (بیعت ، در خانھ ي فاطمھ 

جمع شدند ،عمر بن خطاب  )علیھا
قنفذ  را فرستاد و بھ او گفت 

آن ھا را از خانھ خارج كن  :
اگر خارج شدند كھ ھیچ؛ وگرنھ  ؛

ھیزم ھا را بر درب خانھ جمع 
كن ، و بھ آنھا خبر بده كھ 

نھ را با اگر خارج نشوند ،خا
 .افراد داخلش بھ آتش مي كشي

پس از آن ،خودش  با افرادي 
ھمچون مغیره بن شعبھ ي ثقفي 

                                                           
و  2:134شرح نھج البالغھ ابن ابي الحدید : 1
6  :286 . 
 . 134:  2السقیفھ :  2
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و سالم ، آزاد شده ي ابي  ؛
حذیفھ ، جلو در خانھ ي علي 

اي  :رفت و فریاد زد  ) صلوات � علیھ(
ھر كھ !دختر رسول خدا! فاطمھ 

را بھ خانھ تو پناه آورده است 
ن تا ، براي بیعت بیرون ك

خواستھ ي ھمھ ي مسلمانان را 
و گرنھ بھ خدا قسم ،  بپذیرد ؛

را با افرادش بھ آتش مي خانھ 
 1.... كشم 

 

à  كنجي درباره ي سقط جنینـي
بـود ،  )صلوات � علیـھ(كھ نامش محسن 

بیاني را بھ شیخ مفیـد و ابـن 
و از  قتیبــھ نســبت داده اســت ؛
  :شیخ مفید چنین نقل مي كند 

إن  :الجمھور  وزاد علي(.. 
أسقطت بعد  )صلوات � علیھا(فاطمھ 

اه رسول النبي ذكرًا و كان سمّ 
و ھذا . محسناً  )آلھ  صلي � علیھ و(� 
لم یوجد عند احد من اھل  شيء
 2)بن قتیبھاقل اال عند النّ 
بھ نظر بزرگان این را « 

فاطمھ بعد از : افزوده است كھ 
پسري را  )صلي � علیھ و ْآلھ(پیامبر 

                                                           
 . 118 – 117كتاب الجمل شیخ مفید :  1
 . 413كفایھ الطالب :  2
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سقط كرد كھ پیامبر او را محسن 
 .نامید )صلوات � علیھ(

این مطلبي است كھ  :او میگوید 
محدثین آن را نقل نكرده اند ، 

 .»بھ جز ابن قطیبھ
 

à  محمد بـن جریـر بـن رسـتم
طبري بھ نقل از واقدي بھ نقـل 
از ابي حنیفھ بھ نقل ازداودبن 

 :حصین روایت مي كند 
انصار از گروھي از مھاجرین و 

ابوبكر بسیار ناراحت  بیعت با
این كار بدون  :بودند و گفتند 

رضایت ما انجام شده  مشورت و
و زبیر ھم  )صلوات � علیھ(علي .است 

بسیار ناراحت شدند و بھ خانھ 
رفتند و  )صلوات � علیھا(ي فاطمھ 

پس عمر با گروھي  بیعت نكردند ؛
اسید بن حصین ، و  :از جملھ 

ن اسلم بن جریش اشھلي سلمھ ب
  :آمد و نعره زد 

خارج شوید وگرنھ خانھ را با 
آن ھا . افرادش بھ آتش مي كشم 

صلوات � (فاطمھ . بیرون نیامدند 

فریاد برآورد و آنھا را  )علیھا
بھ خدا سوگند داد كھ رھایشان 

سلمھ بن اسلم ، طبق . كنند 
دستور عمر بر آن دو حملھ كرد 
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نھا را گرفت و شمشیر یكي از آ
آن . و بھ دیوار زد و شكست 

گاه آن دو را بیرون آورد و 
مي كشاندشان      سوي ابوبكر

 .تا از آنھا بیعت ستاند 
در ادامھ طبري بھ نقل از 
اسحاق بن ابراھیم بھ نقل از 
سلمھ بن فضل ، بھ نقل از محمد 
بن اسحاق ، بھ نقل از عبد� بن 
اعین ، نقل مي كند كھ حرب 

 : د ابي االسود الدؤلي گفت فرزن
پدرم مرا بھ سوي جندب بن عبد� 
بجلي فرسـتاد كـھ از او سـوال 
كنم وقتي ابوبكر و عمر ، علـي 
را دعوت بھ بیعت كردنـد ، چـھ 
اتفاقاتي افتاد؟ جـواب داد آن 

 )صـلوات � علیـھ(دو خالفت را از علـي 
پدرم براي او نوشـت . ستاندند 

. دانم نظر تو را نمي خواھم ب :
ھر چھ را حاضر بودي و دیـدي ، 

بـھ دنبـال  :او نوشـت . بنویس 
فرستادند و آنھا  )صلوات � علیھ(علي 

او را با طنابي كھ بـھ گـردنش 
ھ بودنـد ، مـي كشـیدند تانداخ

وقتــي حاضــرش كردنــد ، بــھ او 
اگـر  :فرمود . بیعت كن  :گفتند 

كشـتھ  :بیعت نكنم چھ ؟ گفتنـد 
بنـده ي  شـما :فرمود . مي شوي 
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 )صلي � علیھ و الھ(خدا و برادر رسولش 
اما بنـده  :را مي كشید؟ گفتند 

ولي بـرادر رسـول  ي خدا درست ؛
كن  بیعت :باز گفتند . نھ  خدا ،

اگر بیعت نكنم چھ ؟ : فرمود . 
در كمـال بـي احترامـي  :گفتند 

 .كشتھ مي شوي 
ن وقت بنده ي خدا آ :باز فرمود 

 .ھ اید و برادر رسولش را كشت
ــت  ــت و  :او نوش در آن روز برگش
 1... .بیعت نكرد 

 

à  عماد الـدین طبـري كـھ از
علماي قرن ھفتم است ، چنین مي 

  :گوید 
ــر ..   « ــین ، عم ــین ب و در ھم

ھمراه بـا برخـي كینـھ تـوزان 
یـابن ابـي : منافق آمد و گفت 

طالب ، در را باز كـن و گرنـھ 
در خانھ ات را با خودت بھ آتش 

ــا(فاطمــھ . مــي كشــم   )صــلوات � علیھ
از خدا بتـرس ! اي عمر  :فرمود 

صلي � علیھ و (و داخل حریم رسول خدا 

مشو ، كھ بر تو حـرام اسـت  )آلھ
اما عمر اصرار كـرد و ھمـراه  ؛

در . ھوادارانش داخل خانھ شـد 
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) صـلوات � علیھـا(این لحظـھ ، فاطمـھ 

ببـین ! اي پدر جـان :فریاد زد
از تو چھ بر  ابوبكر و عمر بعد

سر ما مـي آورنـد ؟ آن گـاه ، 
 –عمر شمشـیرش را گرفـت و بـا 

بــر پھلــوي فاطمــھ زد  –غالفــش 
 –تازیانـھ  –قنفذ ھم با شالق  ؛

 .زد.. بر پھلو و 
فریاد بـرآورد  )صلوات � علیھا(فاطمھ 

ببین ابـوبكر و ! اي پدر جان  :
عمر، بعـد از تـو چـھ بـر سـر 

ز او ا! خانواده ات مي آوردند 
بـدون  )صـلوات � علیھـا(تدفین فاطمـھ 

خبر ابوبكر ، و این كـھ وقتـي 
عمر خبر دفت او را شـنید ، از 
نــاراحتي مقــداد را كتــك زد ، 

مقداد بھ او گفت  :سخن مي گوید 
 )صـلي � علیـھ و آلـھ (دختر رسول خـدا  :

ــر و  ــون از كم ــھ خ ــالي ك در ح
پھلوھایش جاري بود ، از دنیـا 

ــت ؛ ــا رف ــھ خ ــان و آن ب طر ھم
ضرباتي بود كھ تو با شمشـیر و 
تازیانھ بـر پشـت و پھلـوي او 

  :تا جایي كھ مي گوید .  1زدي
آمدنـد و  )صلوات � علیـھ(بھ نزد علي 

دیدند كـھ او بـر در خانـھ اش 
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نشستھ است و اصحاب در اطـرافش 
اي  :ھستند ، عمـر بـھ او گفـت 

شما ھنوز حسادت  !پسر ابي طالب 
ــا  ــود را رھ ــدیمي خ ــد ق نكردی

دیروز بدن رسول خدا را بـدون  ؛
حضــور مــا غســل دادي و امــروز 
بدون ما بر فاطمھ نماز خواندي 

. 
بھ خدا قسم كھ شـما  :عقیل گفت 

حسودترین مردم ، و اولین دشمن 
و  )صــلي � علیـــھ و آلـــھ(رســـول خـــدا 

ھمــین . خــانواده اش ھســتید 
دیروز چنان او را كتك زدید كھ 

، خون از وقتي از دنیا مي رفت 
و بــھ ھــیچ  بــدنش جــاري بــود ؛

 1.عنوان از شما راضي نبود
 

à  و در (خواجویي مازنـدراني
در )روایت كلبـي از ابـن عبـاس

حــدیث زھــري بــھ نقــل از ابــي 
اسحاق ابراھیم ثقفي ، بھ نقـل 

  :از زائده بن قدامھ مي گوید 
عمر با گروھي كـھ تقربـًا شصـت 

جلو خانھ ي فاطمـھ  نفر بودند ،
ــلوات �( ــاص ــازه ي  ) علیھ ــد و اج رفتن

ــھ او  ــي ب ــتند ؛ ول ورود خواس
پس با گسـتاخي . اجازه ندادند 
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در . ، زبان بـھ تھدیـد گشـود 
ایــن حــال ، زبیــر بــا شمشــیر 
برھنھ بھ سـوي او خـارج شـد ؛ 
اما دومي از دسـت او گریخـت ، 

زبیـر بـھ  چنان كھ عادتش بود ؛
دنبالش رفت ، پس بھ سـنگي كـھ 

بـھ زمـین در راه بود ،خورد و 
این سـگ  :عمر فریاد زد  افتاد ؛

پس اطرافش ریختند . را بگیرید 
و ســلمھ بــن اســلم شمشــیرش را 
گرفت ، و بر سـنگي زد و آن را 
شكست ، و زبیـر را بـا تـوھین 

تـا  فراوان نزد ابوبكر بردند ؛
این كھ با اكـراه از او بیعـت 

 .گرفتند 
عمر بھ سوي د رخانـھ برگشـت و 

 ) صـلوات � علیھـا(ھ فاطم اجازه خواست ؛
اگر خدا را قبـول داري  :فرمود 

، تو را سوگند مـي دھـم داخـل 
من چادري بـر  خانھ ي من نشوي ؛

عمر توجھي نكـرد و . سر ندارم 
صـدیقھ ي . بھ خانھ ھجوم بـرد 

فریاد بـرآورد  ) صلوات � علیھـا(كبري 
ببین ابـوبكر و ! ن اي پدر جا :

 عمر بعد از تو چھ بر سر ما مي
آورند ؟ و یارانش ھم بھ دنبال 

 )صـلوات � علیـھ(علي . او وارد شدند 
را گرفتند كھ از خانـھ بیـرون 
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او نیز بھ خاطر وصـیتي  بكشند ؛
بھ او  )صلي � علیھ و آلھ(كھ رسول خدا 

فرموده بود ، خارج شـد ؛و بـا 
ایــن كــارش ، نگذاشــت بــین 
. مسلمانان فتنھ اي بر پا شود 

وقتي علـي  :فت گ –تاجایي كھ  –
را بیرون راندند ، فاطمـھ ھـم 
دنبال او بیـرون رفـت و از او 
جدا نمي شد ؛ او از سویداي دل 

اي فرزنـد سـیاھي و  :فریاد زد 
چــھ زود ذلــت را بــھ ! پلیــدي 

 )صـلي � علیـھ و آلـھ(خانھ ي رسول خدا 
 !وارد كردي 
زني از بنـي ھاشـم  :راوي گوید 

ه مگر این كھ ھمرا باقي نماند ؛
وقتـي ابـوبكر . بانو خارج شد 

دید كھ بھ سوي او مـي آینـد ، 
بلنـد  شت كـرد ؛حاز این صحنھ و

اي دختـر  :شد و ایستاد و گفـت 
چھ شـده كـھ خـارج ! رسول خدا 

ــدي ؟ ــود ! ش ــن  :فرم ــو و ای ت
فرزندي سیاھي ھمراھـت ، باعـث 

 .شدید كھ من خارج شوم 
! اي دختر رسول خدا :اولي گفت 

او دوست پدرت  این حرف را نزن ؛
اگر دوست بود ،  : فرمود . بود 
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ذلت را داخل خانھ اش نمي كـرد 
...1 

 

à  و طبرسي حدیث ھجوم را ذكر
پس در روایتي مفصل مي  مي كند ؛

  :گوید 
عثمان و عبدالرحمن بـن عـوف و 
ــت  ــدند و بیع ــد ش ــران بلن دیگ

و بني ) صلوات � علیھ(اما علي  كردند ؛
نـزل ھاشم نپذیرفتند ، پس بھ م

آمدند ، زبیر ھم  )صلوات � علیـھ(علي 
راوي گویـد . ھمراه آنھـا بـود

پس از آن ، عمر با گروھي كـھ  :
: بیعت كرده بودند ، از جملـھ 

اسید بن حضیر و سلمھ بن سـالمھ  
پس ھمـھ  ، بھ سوي آنھا رفتند ؛

بــا  :را جمــع كردنــد ، و گفــت 
ابوبكر بیعت كنید كھ ھمھ بیعت 

ل ، زبیر بھ در این حا. كردند 
عمـر بـھ . سوي شمشیرش شـتافت 

این سـگ ترسـو را  :یارانش گفت 
پـس  بگیرید و شرش را كم كنید ؛

ســلمھ بــن ســالمھ شمشــیر او را 
او ھـم آن  گرفت و بھ عمر داد ؛

 .را بھ زمین زد و شكست 
آن گاه تمام بني ھاشم حاضر در 
آن جا را محاصره كردند و نـزد 
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ابــوبكر بردنــد ، و بــھ آنھــا 
با ابوبكر بیعت كنید ،  :فتند گ

بدین صورت از ھمھ بیعت گرفتند 
.1     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خبر دادن خداوند در معراج بھ 
 )صلوات ض علیھا(شھادت محسن 
 

à  جعفر بن محمد قولویھ قمـي
 )صـلوات � علیـھ(از حضرت امام صـادق 

  :روایت مي كند 
را  ) صـلي � علیـھ و آلـھ(وقتي پیغمبـر 

راج بردنـد ، بـھ ایشـان بھ مع
خداونـد ، تـو را در  :گفتھ شد 

سھ چیز امتحان مي فرمایـد تـا 
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ــد  ــبرت را ببین ــرد .ص ــرض ك ع
در مقابل خواستھ ! پروردگارا  :

البتـھ تـوان و  ي تو تسـلیمم ؛
نیرویي بر تحمل آن ، جـز كمـك 

اما آنھا چیست ؟ . خودت ندارم 
اول آن ھا گرسـنگي و  :بیان شد 

بــر خــود و  برتــري نیازمنــدان
صلي (رسول خدا . خانواده ات است 

! پروردگارا  :عرض كرد ) � علیھ و آلـھ
قبول كردم و راضي شدم و تسلیم 

و صبر و توفیق  خواستھ ي توام ؛
، در ایــن امــر را او تــو مــي 

تكذیب و  :اما دوم آنھا .خواھم 
تھدید جـدي بـر جانـت و بخشـش 

و جنگ بـا  آنچھ داري براي من ،
و صـبر  نت بر ضد كفر ؛مال و جا

بر ظلم ھـایي كـھ از ناحیـھ ي 
آنھا و منافقان بھ تو مي رسـد 

و درد و زخم ھایي كھ در جنـگ  ؛
اما سـومي .برایت حاصل مي شود 

قتل و كشتاري است كـھ پـس از  :
امـا ! تو بھ خاندانت مي رسـد 

از  – )صـلوات � علیـھ(علـي  –برادرت 
جانب امتت ، شماتت و تضـعیف و 

و محرومیــت و دشــمني و  تــوبیخ
از ظلـم و . مخالفت مـي بینـد 

ستم شروع مي شود و آخر ھم بـھ 
عـرض كـرد .شھادت ختم مي شـود 
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تسلیم امر تـوام ! پروردگارا  :
و توفیق صبر بـر  و قبول كردم ؛

امـا .آن را از تو مـي خـواھم 
حقش  بھ او ظلم مي شود ؛ :دخترت 

ــروم  ــب و او را از آن مح را غص
ن حقي كھ تو بـھ مي كنند ؛ ھما

و با این كھ بـاردار  او دادي ؛
و بـدون  است ، كتكش مي زننـد ؛

و  اجازه داخل منزلش مي شـوند ؛
اھمیتي بھ او نمـي دھنـد و او 

با ایـن ھمـھ ،  را خوار كنند ؛
جنایت ھاي خود  مانعي در مقابل

آنگاه بھ او و بچھ  نمي بینند ؛
اي كھ در شكم دارد ، صدمھ مـي 

را مـي كشـند و  زنند و فرزندش
خودش ھم از آن ضربات شھید مـي 

 1.شود 
 

بھ  )صلي ض علیھ و آلھ(ِاخبار پیغمبر 
 )صلوات ض علیھ(شھادت محسن 
 

à  شیخ صدوق از ابن عباس نقل
  :مي كند 

نشستھ  )صلي � علیھ و آلھ(روزي پیغمبر 
آمـد ،  )صـلوات � علیـھ(بود كھ حسـن 

وقتــي او را دیــد ، بــا گریــھ 
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پسرم ، سوي مـن بیـا ،  :مود فر
صـلوات � (بعد حسین .. نزدیكم بیا 

 .. آمد  )علیھ
آنگـاه .. )صـلوات � علیھـا(بعد فاطمـھ

. آمد  )صلوات � علیـھ(امیر المومنین 
ــار  ــن رفت ــبب ای ــحاب از س اص

این مقدار ، بخشـي .. پرسیدند 
امـا  :از پاسخ حضرت بھ آنھاست 

ــھ  ــرم فاطم ــلوات � علی(دخت ــاص او  ؛ )ھ
بانوي زنـان جھانیـان اسـت از 

و ھـر گـاه ... اولین و آخرین 
او را مي بینم ، بـھ یـاد مـي 
آورم كھ بعد از من چھ بـر سـر 
او مي آورند، گـویي مـي بیـنم 
ذلت را داخـل خانـھ اش كردنـد 

حریم حرمتش ھتـك و مقـامش را  ؛
حقش را غصب و از  پاس نداشتند ؛

پھلـویش را  ارث ، منعش كردند ؛
ستند و باعـث شـدند بچـھ اش شك

 .سقط گردد 
اي محمــد  :او فریــاد مــي زنــد 

ولـي ھـیچ كـس ! ... ،كمكم كن 
او یاري مي  جوابش را نمي دھد ؛

ــد ، ــي  خواھ ــاري اش نم ــي ی ول
از آن پس ، ھمیشھ غمگـین  كنند؛

و مصــیبت زده و گریــان خواھــد 
 ...بود 
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او كـھ  :تا جایي كھ مي فرماید 
گرامي خود را در روزگار پدر ، 

و عزیز مي دید ، آن جا خود را 
 ... خوار و ذلیل مي بیند 

او  :حضرت در ادامھ مي فرمایند 
اولین فرد از خاندانم است كـھ 
با حزن و غم و انـدوه بـھ مـن 
خواھــد پیوســت ، در حــالي كــھ 

 .شھید شده است 
مـــن در آن حـــال مـــي گـــویم 

لعن فرما و عقاب ! پروردگارا  :
د ، و كن ھركھ حقش را غصـب كـر

ذلیل فرمـا ھركـھ او را ذلیـل 
شــمرد ، و ھــر كــھ بــھ پھلــوي 
مباركش صـدمھ زد و بچـھ اش را 

او را براي ھمیشھ در آتش  كشت ،
در این حـال ،  جھنم قرارش ده ؛

  1.مالئكھ مي گویند ، آمین 
 

در وصیت  )صلوات ض علیھ(شھادت محسن 
 )صلوات ض علیھا(مادرش فاطمھ 

 

اوند تعالي كساني كھ پیمان خد
را درباره  )صلي � علیھ و آلھ(و پیامبر

ي امیر المومنین شكستند و در 
حق من ظلم كردند ، و ارثیھ ي 
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و نامھ اي را  مرا غصب كردند ،
كھ پدرم در موضوع ملك فدك 
براي من نوشتھ بود ، پاره 

و شاھدان مرا تكذیب . كردند 
با این كھ آنان بھ  –نمودند 

و میكائیل و  خدا قسم ، جبرئیل
امیر المومنین و ام ایمن 

. بر من نماز نخوانند  –بودند 
) صلوات � علیھم(با علي و حسنین 

شبانھ روز بھ خانھ ھایشان مي 
رفتیم و خدا و رسولش را واسطھ 
قرار مي دادیم كھ بھ ما ظلم 
نكنند و حقي را كھ خدا براي 
ما قرار داده است ، غصب نكنند 

ي دادند و روز شب پاسخ مثبت م ؛
! از یاریمان دست مي كشیدند 

آن گاه قنفذ را با عمر بن 
خطاب و خالد بن ولید بھ خانھ 
ي ما فرستادند كھ پسر عمویم 

را از خانھ بھ  )صلوات � علیھ(علي 
سوي سقیفھ ي بني ساعده براي 

 !بیعت زیانكارانھ شان ببرند 
خارج نشد  )صلوات � علیھ(ولي علي 

ول انجام دستورھاي چون مشغ ؛
و رسیدگي بھ )صلي � علیھ و آلھ(پیغمبر 

امورات بیت ایشان و جمع آوري 
قرآن و بھ جا آوردن وصیت در 

بھ  مورد ھشتاد ھزار درھم



 93

با این .عنوان صدقھ و ِدْین بود 
حال ، چوب زیادي بر در خانھ 

و آتش آوردند تا  جمع كردند ،
من  ھمھ ي ما را آتش بزنند ؛

رفتم و آن ھا را بھ  پشت در
خدا و پدرم قسم دادم كھ دست 
از ما بردارند و یاریمان كنند 

عمر تازیانھ را از دست قنفذ . 
گرفت و بھ بازوي من زد ، و 
چنان بر بازوي من خورد كھ روي 
بازویم مثل بازوبندي ، كبود و 

با لگد چنان  بعد ،. زخم شد 
ضربھ اي بھ در خانھ زد كھ در 

ن برگشت و بھ من بھ شدت سوي م
خورد ، و من باردار بودم ؛من 

، آتش  بھ صورت برزمین افتادم
زبانھ مي كشید و صورتم را مي 

و قبل از این كھ بر  سوزانید ؛
زمین افتم ،چنان سیلي بھ 
صورتم زد كھ گوشواره ام كنده 

آن جا  شد و بھ كناري افتاد ؛
درد زایمان مرا فرا گرفت و 

ھیچ محسنم سقط گشت و بدون 
 .جرمي كشتھ شد 

این ھا مي خواھند بر من نماز 
این ھایي كھ خدا و ! بخوانند ؟

از آنھا  )صلي � علیھ و آلھ(پیغمبرش
بیزارند و من ھم از آنھا 
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امیر المومنین بھ ! متنفرم ؟
عمل  )صلوات � علیھما(وصیت آن حضرت 

وكسي را بر آن آگاه  فرمود ،
 1.نكرد 

 
 
 
 
 
 
 

بھ نقل  )لوات ض علیھص(شھادت محسن 
 از دومي

 

à  عالمھ مجلسي مي گوید:  
 –بعضي از بزرگان علما در مكھ 

كھ خدا شرف آن را زیادتر 
اجازه ي رویات این  –فرماید 

.. حدیث را بھ من دادند 
ابوالحسین محمد بن ھارون از 
جابر جعفي از سعید بن مسیب 

وقتي حسین بن  :روایت مي كند 
... را كشتند  )لیھصلوات � ع(علي 

عبد� بن عمر بھ خاطر این ھمھ 
جنایت ، از ناراحتي فریاد مي 
. زد و از خانھ اش خارج مي شد

پس از آن جا شبانھ بھ سوي 
                                                           

 . 164ح /  349 – 348:  30بحار :  1
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مدینھ حركت كرد و بھ ھیچ شھري 
مگر این كھ در آن  نمي رسید ؛

فریاد مي زد و از مردم مي 
خواست كھ از یزید تنفر بجویند 

خبر كارھایش  ، و در ھمین حین
 .بھ یزید كتبي گزارش مي شد 

ھمین طور شھر بھ شھر مي آمد 
تا این كھ وارد دمشق شد ، و 
بھ جایي كھ آن ملعون بود ، 

گروھي از مردم ھم دنبال  رسید ؛
او بودند ؛ پس داخل شد ،در 
حالي كھ فریاد مي زد و مي گفت 

داخل نمي شوم اي امیر  :
 در حالي كھ با اھل! المومنین 

بیت محمد ، كارھایي كردي كھ 
اگر ترك ھا و رومي ھا قدرت مي 
یافتند ، بھ خوداجازه نمي 
دادند آنچھ را تو نسبت بھ آن 
! ھا حالل كردي ، مرتكب شوند 

از این تخت بلند شو تا 
مسلمانان خودشان كسي را كھ 

یزید . شایستھ است ، برگزینند 
بھ طرف او شتافت و  )لعنھ � علیھ(

را باز كرد و او را  دستانش
اي ابو محمد  : بغل گرفت و گفت

سپس . ھیجان خود را آرام كن ! 
بلند شد و با او بھ یكي از 
اتاقھاي مخفي و خصوصي خود رفت 
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داخل كھ شد ،صندوقي را طلبید  ؛
وقتي برایش آوردند ، درش را  ؛

باز كرد و از آن طوماري را 
آن را بھ دست  بیرون آورد ؛
سپس گفت . كرد گرفت و بازش 

آیا این خط ! اي ابو محمد  :
پدرت است ؟ عبد� ابن خطاب گفت 

پس آن را ! آري بھ خدا قسم :
. از دست یزید گرفت و بوسید 

بخوان  :آن گاه یزید بھ او گفت 
  :در آن نوشتھ شده بود . 

ھمان كھ  بسم � الرحمن الرحیم ؛
بھ زور شمشیر مارا مجبور بھ 

دند ، ما ھم اقرار بھ او كر
اقرار كردیم ، با این كھ كینھ 

و دل  در سینھ مان موج مي زد ؛
فكر و چشممان  ھا ھراسان بود ؛

چون اصال  بھ ھمھ چیز شك داشت ؛
قبول نداشتیم آنچھ ما را بھ 

او حیلھ  –.. آن مي خواندند 
ھا و برنامھ ھایش را كھ براي 
كودتاي غصب خالفت عملي كرده 

تا آنجا  ؛ بود ، توضیح مي دھد
وقتي بیعت با  - :كھ مي نویسد 

مي دانستیم  ابوبكر آشكار گشت ؛
فاطمھ و حسن و حسین  كھ علي ؛

را بھ خانھ ي  )صلوات � علیھم(
مھاجرین و انصار مي برد ، و 
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بھ آنھا گوشزد مي كند كھ در 
او  چھار جا با او بیعت كردند ؛

با این كارش مي خواست مردم را 
اما مردم ھمھ  ؛ از ما دور كند

در شب ، بھ او وعده ي یاري مي 
دادند و در روز از یاري او 

از این رو بھ  دست مي كشیدند ؛
خانھ اش رفتم تا از آن جا 

كنیز فاطمھ فضھ . بیرونش كشم 
بھ او گفتم بھ علي   پاسخ داد ؛

بیرون آید و با ابوبكر : بگو
مردم ھمھ با او  بیعت كند ؛

 .ھستند 
یر المومنین علي ام :فضھ گفت 

 .مشغول كار مھمي است )صلوات � علیھ(
بس كن این حرف ھا را  :من گفتم 

و گرنھ ما  ، بگو بیرون آید ؛
داخل خواھیم شد و بھ زور 

این حرفھا را  –بیرونش آوریم 
بھ  )صلوات � علیھا(فاطمھ  –كھ زد 

اي  :پشت در خانھ آمد و فرمود 
ستمگراني كھ حق را تكذیب مي 

و چھ مي   كنید ، چھ مي گویید ؟
 خواھید ؟
فاطمھ ! اي فاطمھ : گفتم 
  :چھ مي خواھي ؟ گفتم  :فرمود 

چرا پسر عمویت تو را براي 
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جواب فرستاده و خودش پشت پرده 
 !نشستھ است ؟
بھ خاطر طغیان و : فاطمھ گفت

سركشي تو اي جنایتكار بد بخت 
و تا حجت را بر تو و تمام ! 

ورده تمام گمراھان فریب خ
 .فرماید 
این حرف ھاي باطل و  :گفتم 

بھ  حماقت ھاي زنانھ را بس كن ؛
خارج شود و این را  :علي بگو 

ھم بداند كھ نزد ما ھیچ 
 !احترامي ندارد 

آیا از سپاھیان  :فاطمھ گفت 
با ! شیطان ، مرا مي ترساني 

! این كھ حزب شیطان ضعیف است ؟
بھ ھر حال ،اگر علي  :گفتم 
نشود ، ھیزم گرد مي آورم خارج 

و با ھر كھ در خانھ است ، بھ 
آتش مي كشم و آنھا را مي 

یا این كھ علي بھ ! سوزانم 
 .بیعت با ابوبكر گردن نھد 

در آن بین تازیانھ ي قنفذ را 
گرفتم و با آن فاطمھ را زدم ؛ 

با افراد : آنگاه بھ خالد گفتم
برو و سریع ھیزم تھیھ كن ، و 

تمام آن  : فتمبا صداي بلند گ
 .ھیزم ھا را آتش مي زنم 
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اي دشمن خدا و :فاطمھ فرمود 
دشمن رسول خدا و دشمن 

فاطمھ دست ! امیرالمومنین 
بود كھ  ھایش را پست در گذاشتھ

خودم را . من نتوانم باز كنم 
روي درب انداختم و با تمام 

ولي با آن ھمھ  توانم ھل دادم ؛
تالشم كاري از پیش نبردم و 

تم در را باز كنم ، در نتوانس
این جا بود كھ از پشت در با 
تازیانھ بھ دستھاي فاطمھ زدم 
، آن قدر دستھایش درد گرفت كھ 
. صداي نالھ وگریھ اش بلندشد 

نزدیك بود كھ دلم نرم شود ، 
برگردم و بروم ؛ ولي یاد كینھ 
اي كھ از علي داشتم ، افتادم، 
و نیز تمایل و اشتھایش را در 

بزرگان عرب بھ یاد  ریختن خون
و از طرفي مكر پدرش  آوردم ؛

محمد و سحر و جادوي او را در 
پناه بھ خدا از .[ذھن گذراندم 

كفر ، و شھادت دھم كھ محمد 
آن گاه با ] . پیامبر خداست 

در  لگد محكم بھ در خانھ زدم ؛
بھ شدت باز شد و بھ فاطمھ كھ 
بین در و دیوار قرار گرفتھ 

عیت را بود اصابت كرد موق
چنان در را بھ او  مناسب دیدم ؛
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فشار دادم كھ گوشت ھا و 
استخوانھاي بدنش بین در و 
دیوار خرد شد و بھ در چسبید 

میخ در بھ بدنش فرو مي رفت و  ؛
پدر جان  :مي شنیدم كھ مي گفت 

رفتارشان را با دختر دلبندت ! 
كمكم كن بھ  !آه اي فضھ ! ببین 

اي صد. خدا قسم طفلم را كشتند 
دیدم  نالھ اش را مي شنیدم ؛

فاطمھ پشت در بھ دیوار  تكیھ 
داده است و از درد ، بھ خود 

این جا دیگر در را . مي پیچد 
كنار زدم و  –از روي فاطمھ  –

داخل خانھ شدم ، دیدم از فرط 
با صورت بھ طرف من  –بي حالي 
چشمانم را بستم و از  مي افتد ؛

روي مقنعھ چنان سیلي بھ صورتش 
زدم كھ گوشواره از گوشش كنده 

ناگھان . و بھ كناري پرت شد 
 وقتي او دیدم علي بیرون آمد ؛

را دیدم بھ سرعت بھ بیرون 
بھ خالد و قنفذ و   فرار كردم ؛

افراد دیگري كھ در آن جا 
از خطر بسیار   :بودند ، گفتم 

در روایت  –بزرگي گریختم 
جنایت بزرگي را : دیگري آمده 

جانم در امان  مرتكب شدم كھ
علي داخل حیاط شد ،  –نیست 
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دید فاطمھ دست بر موھاي سرش 
مي برد تا آنھا را پریشان و 

بھ خاطر  مردم را نفرین كند ؛
آن ھمھ ظلمي كھ بر او روا 

پس او عبا روي ھمسرش . داشتند 
اي دختر رسول  :انداخت و گفت 

خداوند پدرت را براي ! خدا 
 عالمیان رحمت فرستاد ، و بھ

اگر موھایت را ! خدا قسم 
پریشان و آنھا را نفرین كني 
تمام این مردم ھالك مي 

چون خدا دعاي تو را  شوند؛
مستجاب مي فرماید ، و یك نفر 
از آن ھا را روي زمین باقي 

چرا كھ تو و پدرت  نمي گذارد ؛
نزد خداوند بزرگ تر ھستید از 

و خدا ھالك فرمود بھ  -  نوح ؛
در روي زمین خاطر نوح ھر آنچھ 
مگر آن ھایي  و زیر آسمان بود ؛

و از  -را كھ در كشتي بودند ؛ 
چون  كھ قومش ھالك شدند ؛ –ھود 

و ھالك  -  او را تكذیب كردند ؛
فرمود قوم عاد را با باد صرصر 

و بھ یقین مقام تو و پدرت از .
و ثمود را . ھود باالتر است 

با این كھ آن ھا  –عذاب فرمود 
بھ  –نفر بودند  دوازده ھزار

كھ (خاطر كشتن شتر و بچھ اش 
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؛ پس )دو معجزه ي الھي بودند
بر این خلق ! اي بھترین بانو 

بخت برگشتھ ، مھر و رحمت باش 
 .و عذاب مباش

در این حال ، درد بسیار او را 
او را از حیاط بھ  فرا گرفت ؛

ھمان جا  داخل خانھ بردند ؛
علي او را  دردانھ اش سقط گشت ؛

من تعداد  نامیده بود؛ محسن
زیادي را با خود بھ داخل خانھ 

البتھ نھ براي این كھ  بردم ؛
بلكھ  بتوانم او را شكست دھم ؛

مي خواستم با وجود آن ھا قلبم 
داخل منزل ، دیدم  محكم شود ؛

بھ . كھ او را محاصره كردند 
ھر ترتیب او را با زور و 
خشونت تمام بیرون كشاندم ، و 

ي كامل او را با بي احترام
 .براي بیعت ھل مي دادم 

البتھ من بدون ھیچ شكي ، یقین 
داشتم كھ اگر من و ھر آنچھ 
روي زمین است ، ھمھ با ھم تالش 
مي كردیم كھ بر علي غالب شویم 
، كاري پیش نمي بردیم ، اما 
خوشبختانھ مطلبي بود كھ علي 
بھ خاطر آن بر این ھمھ مصیبت 

ن را ، صبر مي كرد ، و من ھم آ
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مي دانستم ؛ ولي از آن دم نمي 
 1!زدم 

 
 )صلوات ض علیھ(محسن  نمحل دف

 

à  صـلوات � علیـھ(امیر المـومنین( 
 )صـلوات � علیـھ(بعد از شھادت محسـن 

 :بھ فضھ فرمود 
فواریھ بقعر البیت فإنھ الحق 

)صلي � علیھ و آلھ(ه بجدِّ 
2
 

او را در انتھاي خانھ دفن كن 
 .پیوست )لي � علیھ و آلھص(، او بھ جدش

 

à  بھ خالصھ ي ترجمھ كالم حـاج
ــھ  ــبزواري توج ــماعیل س ــال اس م

  :كنید
ساعھ و ھي تحمل  فضھ بعد ثم جاء

ما  :لھا )صلوات � علیھ(لفافھ فقال
یا سیدي : معك یا فضھ ؟ قالت

 !ولدك المحسن الذي ُاسقط
  3.البیت واریھ في فناء  :قال 
د ، بعد از ساعتي فضھ آم... 

در حالي كھ چیزي را درون 
پارچھ اي پیچیده و در دست 

چھ  :حضرت فرمود  گرفتھ بود ؛

                                                           
 . 408:  11، عوالم  417الھدایھ الكبري : 1
 . 408الھدایھ الكبري :  2
 . 206جامع النورین :  3
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آقاي  :ھمراه داري ؟ عرض كرد 
 )صلوات � علیھ(فرزندتان محسن ! من 

در  :فرمود ! است كھ شھید شده 
او را  خانھ ،) یا آستانھ(آخر 

 .بھ خاك بسپار
 
 

 )صلوات ض علیھ(چگونگي آوردن محسن 
 در رجعت

  
à  فرمود ) صلوات � علیـھ(امام صادق

عجـل � تعـالي فرجـھ (وقتي حضرت مھـدي  :

 :ظھور كند )الشریف
صلوات � (آن گاه حضرت حسین ... 

در حالي كھ آغشتھ بھ خونش  )علیھ
پس بھ سوي  است ، بر مي خیزد ؛

دوازده ھزار صدیق حركت مي كند 
كھ ھمھ در راه خدا شھید شده 

صلي (از خاندان پیامبر  اند ، و

یا از شیعیان و  )� علیھ و آلھ
دوستان و یاران ایشان اند ، و 

 .ھمھ آغشتھ بھ خونشان ھستند
صلي � (، رسول خدا ھنگامدر این 

و سخت  او را مي بیند )علیھ و آلھ
مي گرید؛ اھل آسمان ھا و زمین 
و ھر آنچھ بر آن است ، از 

ن در ای. گریھ حضرت مي گریند 
 )صلوات � علیھا(لحظھ ، فاطمھ 
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فریادي بر مي آورد كھ زمین و 
. زمینیان بھ لرزه در مي آیند 

صلوات � (امیر المومنین و حسن 

در طرف راست حضرت مي  )علیھما
 )صلوات � علیھا(ایستند ، و فاطمھ 
صلوات � (حسین  در طرف چپ ایشان ؛

یھ و صلي � عل(مي آید ، پیامبر  )علیھ

او را بھ سینھ اش مي چسباند )آلھ
 :و مي فرماید 

چشمانت ! فدایت شوم حسین جان 
روشن باد وچشمان من بھ خاطر 

و از طرف راست  تو روشن باد ؛
حمزه ؛ شیر حق  )صلوات � علیھ(حسین 

در زمین ، و از طرف چپ او 
جعفر بن ابي طالب طیار و در 
جلو روي او ابو عبیده بن حارث 

 .ند عبد المطلب مي آید فرز ؛
را در حالي  )صلوات � علیھ(و محسن 

كھ آغشتھ بھ خونش است ، خدیجھ 
بنت خویلد و فاطمھ بنت اسد 

 )صلوات � علیھ(مادر امیر المومنین  ؛
كھ دو جده ي او ھستند ، مي 
آورند و نیز ام ھاني و جمانھ 

( دختران ابي طالب  ؛عمھ ھایش ؛

بنت عمیس  اسماء ھمراه )علیھم السالم
درحالي كھ ھمھ فریاد  خثعمیھ ؛

مي كشند و با دستانشان گونھ 
ھاي خود را مي خراشند و از 
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شدت اندوه ، موھایشان پریشان 
مي شود و مالئك با بالھایشان 
آن ھا را مي پوشانند ، آن ھا 

 .را ھمراھي مي كنند 
این ھا ھمھ یك طرف و مادرش 

یك طرف ھم  )صلوات � علیھا(فاطمھ 
مي گرید و فریاد مي زند  ،
این ھمان روزي است كھ شما  « :

و جبرئیل  1»وعده داده شدید 
فریاد بر مي آورد و مي گوید 

مظلوم است ، پس یاري اش  « :
و   -یعني محسن را  - »فرما

من  :مي گوید ) صلوات � علیھ(محسن 
مظلوم ھستم ، یاري ام فرما 

. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در رجعت خون   )� علیھا صلوات(فاطمھ
 است  )صلوات � علیھ(خواه محسن

 

                                                           
 103: سوره انبیاء:  1
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در حدیث مفضل وقتي امام صادق 
صلوات (كیفیت ورود محسن  )صلوات � علیھ(

را بھ رجعت توضیح مي دھد  )� علیھ
را در  )صلوات � علیھا(؛احوال فاطمھ 

مظلومیت محسن نیز چنین بیان 
  :مي فرماید

 

à  در ) وات � علیھـاصل(مادرش فاطمھ
حالي كھ مي گریـد، فریـاد مـي 

  :زند 
 )ھذا یومكم الذي كنتم توعدون(
این ھمان روزي است كھ بھ شما (

 ).وعده داده شده 
 

در ھمان حدیث پس از بیان برخي 
آمده  )صلوات � علیھ(از احوال محسن 

 :كھ مفضل گفت 
یا موالي ثم ماذا ؟ فقال 

تقوم فاطمھ  : )صلوات ض علیھ(الصادق 
صلي ض علیھ (بنت رسول ض  )صلوات ض علیھا(

اللھم انجز وعدك : فتقول  )وآلھ
و موعدك لي فیمن ظلمني و 
غصبني و ضربتي و جزعني بكل 

 1اوالدي
 

                                                           
 24 – 23:  53، بحار  418الھدایھ الكبري : 1
. 
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بعد از آن چھ مي شود  !موالي من 
فرمود  )صلوات � علیھ(؟ امام صادق 

دختر رسول )صلوات � علیھا(فاطمھ  :
بلند مي شود و  )صلي � علیھ و آلھ(ا خد

جاري ! پروردگارا :مي گوید 
فرما وعده و موعد خود را براي 
افرادي كھ بھ من ظلم كردند 
وحقم را غصب كردند و مرا زدند 
و نسبت بھ تمام فرزندانم بي 

 .صبر و غمگین ساختند 
 
 

از خداوند  )صلوات ض علیھ(محسن 
 متعال یاري مي خواھد

 

à دیث قبل گذشت كھ حضرت در ح
  :مي گوید )صلوات � علیھ(محسن 

من مظلوم ھستم مرا یاري فرما 
درھمین راستا پیامبر در . 

  :روایتي مي فرماید 
 

یجيء المقتول ظلما یوم القیامھ 
وأوداجھ تشخب دما اللون لون الدم 

ك ، معلقا بقاتلھ والریح ریح المس
 1!سل ھذا فیم قتلني! یا رب :یقول

 

خصي كھ بھ ظلم كشتھ شده در ش
قیامت مي آید و حال آنكھ از 

                                                           
 . 274:  10تقسیر مجمع البیان :  1
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رنگ  ،رگ ھایش خون مي چكد رنگ
خون است و بوي آن بوي مشك 

قاتل را مي گیرد و مي گوید  ؛
از او بپرس براي چھ ! خدایا  « :

 »!مرا كشتھ است 
در این جا مي بینیم كھ محسن 

بھ پیشگاه خداوند  )صلوات � علیھ(
و از او استغاثھ روي مي نماید 

این  –مي كند و یاري مي طلبد 
در حالي است كھ او مظلومانھ 

تا آنجا  –بھ شھادت رسیده است 
كھ در روایت آمده است كھ او 
مصداق فرمایش حق تعالي است كھ 

  :فرمود 
 »و اذا الموؤده سئلت بأي ذنب قتلت«
و آنگاه كھ از جنین سوال (

بھ چھ جرمي كشتھ شده * گردد 
 ).است
  :گوید  )صلوات � علیھ(محسن

 .إني مظلوم فانتصر
پس  بھ راستي من مظلوم ھستم ؛

و ھمراه . یاري ام فرما 
استغاثھ ي حضرت محسن ، 
استغاثھ ي انبیا و اولیا و 
مالئك ھم بلند شده و ھمھ از 
خداوند متعال مي خواھند كھ او 
را یاري فرماید و عذاب قاتالن 
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ل آن او و آنھایي را كھ بھ قت
 !مظلوم راضي شدند خواستارند

 
،توسط  )صلوات � علیھ(لعن قاتالن محسن
 )صلي ض علیھ و آلھ(پیامبر 

 

à  شیخ صدوق از ابن عباس نقل
  :مي كند 

نشستھ  )صلي � علیھ و آلھ(روزي پیغمبر
آمد وقتي  )صلوات � علیھ(بود كھ حسن

كھ او را دید گریست و فرمود 
بیا ، نزدیكم دلبندم نزد من  :

 )صلوات � علیھ(آن گاه حسین.. بیا 
صلوات � (و بعد فاطمھ .. آمد 

و در آخر ، امیر .. آمد )علیھا
. آمد  )صلوات � علیھ(المومنین 

اصحاب از سبب این رفتار 
حضرت چنین جواب .. پرسیدند 

  :فرمود
اما دخترم فاطمھ ، او كھ 
بانوي تمام زنان جھانیان است 

من ھر ... اولین و آخرین ، از 
بار كھ او را مي بینم ، ظلم 

بر سر  ھایي را كھ بعد از من ،
او مي آورند ، در خاطر مي 

گویي اكنون مي بینم  گذرانم ؛
كھ غربت و تنھایي را بھ خانھ 

حریم حرمتش . اش وارد ساختند 
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و حقش را بھ  را ھتك كردند ؛
زور گرفتند و از ارث محرومش 

یش را شكستند و پھلو نمودند ؛
 .جنینش را كشتند

! یا محمداه  :او فریاد مي زند 
ولي ھیچ كس جوابش را نمي ... 

دھد ، كمك مي خواھد ، ولي ھیچ 
تا جایي ... (كس كمكش نمي كند 

او اولین فرد ): كھ مي فرماید
از اھل بیت من است كھ بھ من 

پس در حالي كھ . مي پیوندد 
محزون و غم دیده و شھیده است 

 .، بر من وارد مي شود
من در آن حال مي گویم 

لعن فرما و از !پروردگارا  :
رحمت خود دور كن وعقاب فرما 

ھر كسي را كھ حقش را غصب كرد  ،
و ذلیل فرما ھر كھ او را ذلیل 
كرد و آتش ابدي جھنم را نصیب 
ھر كسي كن كھ بھ پھلوي مباركش 

پس  صدمھ زد و بچھ اش را كشت ؛
ئكھ مي گویند در این حال ، مال

 1.آمین : 
 

à  شیخ صدوق از جعفر بن محمد
روایت كرده و آن حضرت از پدرش 

                                                           
 2، فرائد السمطین  101 – 99دوق امالي ص:  1

 :34 . 



 112

) صــلوات � علــیھم(و آن امــام از جــدش 

  :حدیث فرمود 
 )صلي � علیھ و آلھ(روزي ، رسول خدا 

با حضرت علي و فاطمھ وحسن 
نشستھ بودند  )صلوات � علیھم(وحسین 

حق قسم بھ آن كھ بھ  :كھ فرمود 
، مرا بشارت دھنده مبعوث 
فرمود ، بھ روي زمین ، خلقي 
محبوبتر و با كرامت تر از ما 

اي . ... نزد حق تعالي نیست 
نامي از نام ھاي خودش  !فاطمھ 

پس او  را براي تو برگزید ؛
 .فاطر است و تو فاطمھ
پروردگارا  :آن گاه عرضھ داشت 

بھ راستي گواه میگیرم تو را ! 
م با ھر كھ با من در صلح:كھ 

آن ھا در صلح باشد و در جنگم 
جنگ  ، با ھر كھ با آن ھا در 

دوست دارم ، ھر كھ  و  1؛باشد
را آن ھا را دوست دارد ، و 
كینھ دارم نسبت بھ كسي كھ بھ 
آن ھا بغض و كینھ داشتھ باشد 
، و دشمنم با ھر كھ با آن ھا 
دشمني ورزد ، و دوستم با ھر 

كھ آنھا  چرا كھ دوستشان باشد ؛

                                                           
:  1، كشف الغمھ  568كتاب سلیم بن قیس :  1

 . 264:  1كمال الدین  ، 409



 113

از من ھستند و من از آن ھایم 
.1 

 
 
 
 
 

 )صلوات ض علیھ(احوال قاتلین محسن 
 در قیامت

 

à  در  -)  صلوات � علیـھ(امام صادق
ــد  ــن محم ــر ب ــھ جعف ــي ك روایت

مي  –قولویھ قمي نقل كرده است 
  :فرماید 

بھ ) صلي � علیھ و آلھ(وقتي پیغمبر 
معراج سیر داده شد،بھ ایشان 

تو را ) عز و جل( خداوند  :شدگفتھ 
در سھ چیز امتحان مي كند تا 

عرض .ببیند صبر تو چگونھ است 
درباره ي امر تو ! خدایا   :كرد

 ... .تسلیمم 
قتلي است كھ بعد   :امام سومي 

! از تو بھ اھل بیتت مي رسد 
اما آنچھ از امتت بھ برادرت 

بد زباني است و تضعیف  :مي رسد 
محرومیت و موقعیت و سرزنش و 

                                                           
،  24:  43و  47:  37و  343:  26بحار : 1

 . 177، بشاره المصطفي  486امالي صدوق 
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ستیز و مخالفت و ستم بھ او و 
آخرش ھم او را بھ شھادت مي 

پروردگارا  : عرض كرد . رسانند 
تسلیمم و توفیق صبر بر آن ! 

 .را از تو خواھانم 
بھ او ظلم مي شود   :اما دخترت 

و . و از حقش محروم مي گردد 
حقش را كھ تو براي او قرار 
داده بودي ، غاصبانھ چنگ مي 

و او را در حالي كھ  .زنند 
باردار است، مي زنند ؛ و بدون 
اجازه داخل حریم و منزلش مي 

حرمتي براي او قایل . شوند 
نمي شوند و خوار و تحقیرش مي 
كنند ، با این ھمھ ظلم ، ھیچ 
كس كمكش نمي كند و در آخر ھم 
بچھ اش بر اثر آن ضربات سقط 

و خودش ھم از شدت آن . مي شود 
 .ي گردد ضربات ، شھید م

ما از جانب حق آمدیم  :عرض كرد 
و سوي او ھم باز مي گردیم ، 

قبول كردم و ! پروردگارا 
ت دتسلیم امر توام ، و از خو

ھم توفیق و صبر براي تحمل این 
اما ... مصیبتھا را مي خواھم 

من او را در عرش خود : دخترت 
بھ او گفتھ مي  مي ایستانم ؛

خداوند در میان خلقش : شود 
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بق خواست تو حكم مي كند ، ھر ط
كھ بھ تو و پسرت ظلم كرده ، 
آن گونھ كھ خودت دوست داري ، 
درباره ي آن حكم فرما ، من 
حكم تو را درباره ي آنھا جاري 

و وقتي قیامت بر پا .مي كنم 
مي شود ، ھر كھ بھ او ظلم 
كرده بر خیزد ، و امر مي كنم 
تا او را بھ آتش دوزخ ببرند ، 

ظالم آن جا  :فرماید خداوند مي
چھ حسرت زیادي دارم   :مي گوید 

بھ خاطر كوتاھي كھ نسبت بھ 
صلوات � (امیر المومنین  –جنب � 

؛ آرزو مي كند  كردم – )علیھ
دوباره بھ دنیا برگردد ، و 
ظالم در آن روز سر انگشتان 
خود را با دندان ھایش مي گزد 

اي كاش ، راھي را  :و مي گوید 
 )صلي � علیھ و آلھ(یامبر ھمراه پ

واي برمن ، . انتخاب مي كردم 
اي كاش فالني را دوست نمي 

 !گرفتم
نیز تا زماني كھ پیش ما آید ، 

اي كاش بین من و تو  :مي گوید 
فاصلھ ي بین مشرق و مغرب بود 

پس بد ھم نشیني بود ، بھ . 
ھیچ عنوان امروز شما را نفعي 
نخواھد بخشید چرا كھ ظلم 
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د بھ راستي كھ در عذاب با كردی
 .ھم شریك ھستید

آیا بین   :ظالم مي گوید 
بندگانت در آنچھ اختالف داشتند 
، تو خود، حكم مي كني یا 
دیگري ؟ بھ آن ھا گفتھ مي شود 

بدانید كھ لعنت خداوند بر  :
ظالمان است آناني كھ راه 

را مي بندند و  )عز و جل(خداوند 
، مي خواھند آن را منحرف كنند 

و . آن ھا بھ آخرت كافرند 
اولین كسي كھ درباره ي قاتلش 

صلوات (محسن بن علي  حكم مي شود ؛

بعد از قاتل اصلي  است ؛ )� علیھ
 .محسن درباره ي قنفذ 

پس قنفذ و اربابش را مي آورند 
، و آن دو را با شالق ھایي 
آتشین مي زنند ، اگر یك شالق 
از آنھا بر دریا ھا بخورد بھ 

ن از مشرق تا مغرب آن بھ یقی
جوش مي آید ، و اگر بر كوه 
ھاي دنیا فرود آید ذوب مي 
شوند و بھ خاكستر تبدیل مي 

پس با آن شالقھا آن دو  گردند ؛
صلوات (آن گاه علي . را مي زنند 

در پیشگاه خداوند براي  )� علیھ
مخاصمھ با چھارمي حاضر مي شود 

آن سھ تا را در چاھي داخل مي  ؛
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ند و در چاه را مي گذارند و كن
دیگر كسي آن ھا را نمي بیند و 
آن ھا ھم كسي را نمي بینند 
طبق فرمایش حق تعالي ، كساني 
كھ در والیت آن ھایند ، مي 

افرادي را كھ   :گویند 
گمراھمان كردند ، از جن و انس 
بھ ما نشان بده و آن ھا را 
زیر قدم ھایمان قرار ده كھ 

 .سي نیست پست تر از آن ھا ك
امروز (  :خداوند مي فرماید 

شما را ھیچ نفعي نخواھد بخشید 
بھ راستي . چرا كھ ظلم كردید  ؛

كھ شما در عذاب با ھم شریك 
پس در آن ھنگام داد و ) ھستید 

فریاد سر مي دھند و تحت 
مراقبت مأموران ، خود را بھ 

مي  –كوثر  –زحمت بھ حوض 
رسانند ، بھ امیر المومنین 

ما  :عرضھ مي دارند  )ت � علیھصلوا(
را عفو فرما ، و از آب حوض 
كوثر بھ ما ھم بنوشان و از 

 .این عذاب رھایمان ساز 
وقتي   :بھ آن ھا گفتھ مي شود

دیدند او وسیلھ ي نزدیكي بھ 
چھره ي كافران   است ؛ خداوند

در آن جا بھ آن ھا .سیاه گشت 
این ھمان كسي است  :مي گویند 
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م او را ادعا مي كھ شما مقا
یعني این كھ شما امیر  –كردید 

پس تشنھ سوي  –المومنین ھستید 
آتش برگردید و بدانید كھ جز 
حمیم و غسلین چیز دیگري نمي 
نوشید و شفاعت شافعان ھیچ 

 1.فایده اي براي شما ندارد
پس آن دو را با شالق ھاي آتشین 

مي زنند ، اگر یكي از آن 
، بھ  شالقھا بر دریا ھا بخورد

یقین از مشرق تا مغرب آن بھ 
جوش خواھد آمد ، و اگر بركوه 
ھاي دنیا فرود آید ، ذوب و 

پس با آن شالق ،  خاكستر شوند ؛
 .آن دو را خواھند زد 

                                                           
ح /  61:  28، بحار  332كامل الزیارات :  1

 . 398:  11، عوالم  24


