
 



















  









 
 





 
 در و ديوار بود؟ كى سزاوار فشار آن = سینه اى كز معرفت گنجینه اسرار بود
 سینه سیناى وحدت مشتعل از نار بود = طور سیناى تجلى مشعلى از نور شد
 گوئى اندر طور غم چون نخل آتشبار بود = ناله بانو زد اندر خرمن ھستى شرر

 از كجا پھلوى او را تاب آن آزار بود؟ = ش او پھلو تھىآنكه كردى ماه تابان پی
 نقطه پروردگار وحدت مركز مسمار بود = گردش گردون دنن بین كز جفاى سامرى

 روى گیتى  زين مصیبت تا قیامت تار بود = سیل سیاه صورتش نیلى شد از سیلى كه چو ن
 ده دربار بودآنكه جبريل امینش بن = شھريارى شد به بند بنده اى از بندگان
 تا توانائى بتن، تاقوت رفتار بود = از قفاى شاه، بانو با نواى جانگداز

  لیك پاى ھمتش برگنبد دوار بود = گرچه بازو خسته شد، وز كار دستش بسته شد
  گمراه شد لیك بر گردون بلند از دست آن = دست بانو گرچه از دامان شه كوتاه شد

***  
 عقل حیران سر گردان زبان اللست الل = يزالاز ھجوم عام بر ناموس خاص ال

 و طاقت فوت از زانوى شاه رفت از كف صبر = شد بپا شور و نوا تا از دل بانوى شاه
 آنچنان كز پیچ و تابش بسته شد بازوى شاه = سته شد پھلوى خاتون رفت از او تاب و توانخ

 ز شد بر روى شاهدست بیدار دعیت با = تا حقیقت را بنا حق دست و گردن بسته شد
 روان شد سوى شاه سیل غم يكباره از ھر سو = روى بانوى دو گیتى شد ز سیلى نیلگون

 از كوى شاه تا قیامت خلق را گمراه كرد = سامرى گوساله اى را كرد میر كاروان
 تا ابد بیگانه ماند از صحبت دلجوى شاه = گوساله آمد آشنا: ھر كه با آواز

 غره دينا نه بیند غره نیكوى شاه = نشنود گوساله خواه) )انى انا اهللا ((نغمه 
  شرمى از يزدان نكرد و بیمى از نیروى شاه = خاتم دين را بجادو برد دست اھرمن

 لیك آن بد عاقبت لب تر نكرد از جوى شاه = گرچه دست بندگى داد از نحست اندر غدير
  يان ھر خوك و سگىنیست آب زندگى شا =  وشد ز آب زندگىنبايد كه تا  خضر مي

 آيت اهللا عظیم شیخ محمد حسین اصفھاني
 



ه وفـات آن حــضـرت در ســوم    كـ  اظھـر نـزد احقـر آن اسـت     ه در روز وفات آن حضرت اخـتالف بـسیار اسـت و   كبدان  :منتھي اآلمـال 
 يه جـا كـ بر اين مطلـب   است ي مـن شـواھـدياز بـرا علماء است و  از بزرگانيه مختار جمعك االخـره واقع شده چنانيجـُمـاد

ـه كمعتبر وارد شـده اسـت  اگرچه در روايت و. پنج روز بوده   آن حـضـرت بـعد از پدر بزرگوار خود، نود ويبقا پس . رش نیستكذ
قــام  ـه مـك يـرد بـه بـیـانـكـر ك آن ذي بـراين توان وجـھـكروز بوده ل پنج ـث آن مخّدره بعد از پدر خود در دنیا ھفتاد وكمـدت مـ

ـه كـ  آن حــضـرت چـنـانـ يعـزا و طـريـق در اقـامـه مـصـیـبـت ن خوب است عـمـل شـود بـه ھـر دوكل ايـنـجا نیست و ـرش دركذ
  .فـعـًال مـعـمـول اسـت

  
 اما تاريخ سّوم جمادى األخرى از جھات بـسیاري بـر تـواريخ ديَكـر تـرجیح دارد؛ و اضـافه بـر التـزام            :دقت و صحت اين تاريخ    

رحلت ) بعد از دوم ربیع األّول( روز ٩٠و نیز روايت )  صفر٢٨بعد از ( روز ٩٥رَكان مذھب حق به اين تاريخ؛ و مطابق بودن باروايت بز
وارد شده است كه رحلـت و شـھادت حـضرت صـديقه      ) علیھم السالم (، ھمجنین نص صريحي از كالم خازنان وحي         پیغمبر  

اتفـاق افتـاده اسـت؛ كـه ايـن      ) لثالث خلون من شھر جمـادى األخـرة    (اه جمادى األخرى    سه روز َكذشته از م    :  در علیھا السالم 
  . تفصیل صريح جاي ھیجكونه ابھام يا اشتباه و تصحیف در نقلي را باقي نمي َكذارد

فر آن سـال  و از آنجا كه ماه ص، ند زنده بود)صلي اهللا علیه و آله( روز بعد از حضرت رسالت ٩٥ يا ٧٥فاطمه علیھاالسالم  حضرت
 ربیع ٢  )صلي اهللا علیه و آله روز بوده است و تاريخ صحیح شھادت حضرت رسول اهللا ٢٩ روز و ربیع اآلخر ٣٠ روز و ربیع األول ٢٩

 اسـت، لـذا تـاريخ    )خمس و تـسعین ( روز ٩٥) و اشتباه نويسي(تصحیف ) خمس و سبعین( روز ٧٥األول بوده و  از آنجا كه نقل    
ى األخرى بوده كه در كالم خازنان وحي علیھم السالم به آن تصريح شده است و اين تاريخ با مالحظه صحیح قطعي سوم جماد

 روز فاصـله دارد كـه بـا عمـده     ٩٥،  )صلي اهللا علیـه و آلـه  در باره شھادت حضرت رسول اهللا )  ماه صفر٢٨(تاريخ رايج میان عامه   
  .روايات ديكر موافقت دارد

 و ١٠در داليل اإلمامـه ص ) صلوات اهللا علیه(به روايت طبري از حضرت امام صادق : يخ را نقل كرده انداز جمله منابعي كه اين تار  
شیخ مفید در كتاب مسار الـشیعه طبـع    به قول شیخین و و) روز٩٥) (صلوات اهللا علیه( و روايت طبري از حضرت امام صادق       ٤٥

 و در كتـاب التعريـف للمولـد    ١٦١ص٣ در اقبـال االعمـال ج  سید بـن طـاووس   و) ٦٧مجموعة نفیسة ص(طبع قديم     و ٥٤جديد،ص
شیخ بھاء الدين عـاملي    و٦٧٧و شیخ كفعمي در مصباح ص) ٩٨مجموعة نفیسة ص  ( طبرسي در تاج الموالید      هالشريف وعالم 

 بحـار   و در میالیـد االئمـة و  ٤٥٦به نقـل عالمـه مجلـسي در زاد المعـاد ص     و) ٥٢٥مجموعة نفیسة ص(در كتاب توضیح المقاصد   
و تقويم ديني اھل بیت علیھم السالم، باب  ٥٣٩ و مفاتیح الجنان ص٢٥٨محدث قمي در وقايع األيام ص   و١٦ح٩ ص٤٣ج-األنوار

  .جمادى األخرى
  

د در آن قدر اذّيت و گـريـان بـود، در آن مـدت قلیل پیوسته نـاالن و رد وكث نكبزرگوار خود در دنیا چندان م بـه ھـرحـال؛ بعد از پدر
ـــّل أ تـيسكــاگـر    دانــد ويه خــداكــشید كـ  امیرالمــؤمنین علیــه الــّسالم بعــد از دفــن فاطمــه  هكــ يلمــاتكآن نــد در كم

از  و. ه چه مقدار بوده صدمات آن مظلومـه ك داند ي مردكآله وسّلم خطاب  الّله علیه و يعلیھاالّسالم با قـبـر پیغمبر صل
  :لمات استك آن

 
   

 يبه زود و:  گـويديسـّلم مـ آله و  الّله عـلیـه ويالسـّالم بـا رسـول خـدا صـلامـیـرالمـؤمـنـیـن عـلیـه  ـهكحـاصـل عـبـارت آنـ 
 ردن در حق او، پس از اوكظلم  ديگر را بر غصب حق من وكي تو ردن امتك ييار بـه مـعـاونت و خبر خواھد داد ترا دختر تـو
بـه  ـهك ھـم نـشـسـتـه بـود يھاالّسالم بر روه در سینه فاطمه علیك سوزنده يدردھا غمھا و بـپـرس احـوال را چه بسیار

م كبھترين ح او رد وكم خواھد كح او يخدا از برا رد وك ھمه را به شما عرض خواھد يبه زود رد وك توانست ي اظھار نميـسك
  .نندگان استك
  

 يعقوب و و آدم: ـدگـان پـنج نفر بودندـنـنك بسیار گريه ييعن" اُئونكَب" هكرده است كمـعـتـبـر روايـت  ابـن بـابـويـه بـه سـنـد
 . َصَلواُت الّله َعَلْیھم َاْجَمعین  ْبن الُحسینيعلموال سّلم و  آله و  الّله علیه ويفاطمه بنت محمد صل حضرت يوسف و

عقوب پس بر اما ي اثر گريه مانند دو نھر مانده بود؛ و َخّد او  ويه به روكگريست  امـا آدم پـس در مـفـارقـت بـھشت آن قدر
ه خود ك يوسف را تا آنينك يياد م ه پیوستهكبـه خـدا سوگند : ه گفتند بـه اوكه نابینا شد تا آنكيوسف آن قدر گريست  مفارقت

اھل  هكاما يوسف پس آن قدر در مفارقت يـعـقـوب گـريـسـت تـا آن ؛ي شوكھال  يايـنـكبدنت را از غـصـّه گـداخـتـه  را مريض و
ت باش تا ما آرام كروز سا ن وكدر شب گريه  ه ياك  شـدنـد و گـفتند به اويذأمت سف در آنجا محبوس بود از گريه اوه يوك يزندان

 يدر ديـگـر ـنـد وكوقت گـريـه   از آن دويكه در يكرد كـت بـاش، پس با ايشان صلح كسـا در شـب ـن وكبگیريم يا در روز گـريـه 
ـه اھـل كسـّلم  آله و الّله عـلیـه و يلّسالم پس آنقدر گريست بر وفـات رسـول خـدا صـلاما فاطمه علیھاا ـت باشد؛ وكسـا

 رفت به مقبره ي گريه خود، پس آن حضرت مي از بسیاريردكما را آزار  هك گفتند به او  شدند ويذأمت مـديـنـه از گريه او
السالم   بـن الحسین علیھميامـا عـل شـت؛ و گـي مـديـنـه بـرمـيبه سو  گريست وي خواست ميم آنچه  احد ويشھدا

 يھرگز آبـ ند وكه گريه نكنگذاشتند  او ھرگز طعام نزد  چھل سال ويبه روايت پس بر مصیبت پدر خود بیست سال گريست و
 ه خـود را ازـك تـرسـم يمـ! شوم يـابـن رسـول الّله  تويفدا:  آن حضرت گفتيھا ردهك از آزاد يكه يكه نگريد تا آنكنـیـاشامید 
 يدانم از خدا آنچه شما نم يم  خدا وياندوه خود را به سو نم مصیبت وك يايت مكشـ" :هك، حضرت فرمود يـنك كگـريـه ھـال

 . گیردي من ميه گريه در گلوكرا مگر آن  آورم شھادت فرزندان فاطمهيھمانا من ھرگز به ياد نم "دانید
  

 آلـه و   الّلـه علیـه و  يه چون ھنگام وفات حضرت رسـول صـل كرده است كعباس روايت   بـه سـنـد مـعتبر از ابنيشـیـخ طـوسـ
گريـه شـما چیـست؟     سـبب ! يا رسول الّلـه :  شـد گـفتنديش جـاركه آب ديده اش بر محاسن مباركقدر گريست  سّلم شد آن

 بینم فـاطــمه  يت من بعد از من، گويا مرد َبداِن اّمكخواھند  آنچه نسبت به ايشان  فـرزنـدان خـود وينم براك يگريه م: فرمود



ـنـد؛ چــون فـاطـمــه   كنـ را اعـانـت  از امـت مـن اويَاحد ه يا َاَبتاه، وكند كندا  او رده باشند بعد از من وك ستم دختر خود را بر او
 دختـر مـن،   ين اكـ م گريـه  :هكـ سـّلم فرمـود    آله و الّله علیه و يعـلیـھاالّسالم اين سخن را شنید گريست، حضرت رسول صل

ــ   گريم از مفارقت تـوين مكلی رد وك آنچه بعد از توبا من خواھند ينم براك يگريه نم :فاطمه علیھاالّسالم گفت رســول الّلـه    اي
تــو اول    شـد ويـه زود بـه مـن مـلحـق خـواھـكمـن   دخـتـريه بشارت باد ترا اكحضرت فرمود . سّلم  آله و  الّله علیه ويصـل
  . شوديبیت من به من ملحق م ـه از اھلك بـود ي خـواھـيـسـك
  

 حضرت زھرا بیمار شدند و در واقعه حمله به خانه وحي حضرت رسول ھر جند با وفات    : روزه بیماري حضرت زھرا    ٤٠شدت  
 در كـتـاب روز قبل از شھادت شدت بیشتري بیدا كرد، ٤٠آسیبھاي فراوان ديدند، ولى ھمین عوارض و جسمي و بیماري بدني 

  تا چھل روز ممتد شد  علیھاالّسالم را مرض شديدي عارض شد و غـیره روايت كرده اند كه حضرت فاطمه و " روضـة الواعـظـیـن"
  

الـّسالم را   فرستاد ايشان را كه حضرت امیرالمـؤ منـین علیـه    َاسماء بنت ُعَمیْس را طلبید و َاْيَمن و چون دانست موت خود را ُاّم
من  از آسمان خبر فوت من به من رسید و! عم  اي پسر:  چون حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم حاضر شد گفتحاضر سازند،

ــّت كــن اي     : حــضـرت فـرمــود  . چیزي چند كه در خـاطر دارم   در جناح سفر آخرتم ترا وصیت مي كنم به آنـچــه خـواھــي وصـی
پس . خـانـه بـود بـیرون كردند ھركه را در آن  پس بر بالین آن حضرت نشست وسّلم آله و رسـول خـدا صـلي الّله عـلیـه و دخـتـر

حضرت . نكرده ام  از روزي كـه بـا مـن معاشرت نموده اي مخالفت تو و خائن نیافتي و ھرگز مرا دروغگو! فرمود كه اي پسر عم 
تـرا سـرزنـش كنم به مخالفت  از خدا ترسانتري از آنكه  تر وكريم پرھیزكارتر و نیكوكارتر و داناتري به خدا و الّله تـو فرمود كه معاذ

اسـت كـه چـاره از آن نـیـسـت، بـه خـدا سـوگـنـد كـه تـازه كـردي  لیكن مرگ امري و بر من بسیار گران است مفارقت تو خود و
ــّا ِإَو هللا ّنـا  ِإ :گـويم   پـس مـي  عظیم شد وفات تو بـر مـن،   سّلم را و آله و مـصـیـبـت رسول خدا صلي الّله علیه و بـر مـن ـِْه   ِإن َلیـ
   راِجُعون

 هكچه بـسیار سوزنده وبه حزن آورنده است مرا، به خدا سوگند  چه بسیار مرا و است مرا و ه بسیار دردآورندهك ي مصیبتي برا
 ھـر  يانـد شـد؛ پـس سـاعت تـوينـمـ ـه ھـیـچ چـیـز عـوض آنك اسـت يَرزيـّه ا  دھـنـده نـدارد ويه تسلك است ياين مصیبت

آن حضرت را به   بـه دامـن گـرفت ويسر حضرت فاطمه علیه الّسالم را ساعت گـريـسـتـنـد، پس امیرالمؤ منین علیه الّسالم دو
 يترا بر امر خود اختیار م  آورم و امري به عمل ميه آنچه فرمائكن ك وصّیت بـي خواھيه ھرچه مكچسبانید فرمود  سینه خود

 آلـه و   الّلـه عـلیــه و  ي پـسـر عـم رسـول خــدا صــل  ي خـیـر دھـد ايجـزا ـه خـدا تـراكپس فاطمه عـلیـھـاالسـّالم گـفـت ؛ نمك
 يبرا چاره از زن گرفتن نیست او ه مردان راك؛ زيرا يه بعد از من ُامامه را به عقد خود درآوركـنـم تـرا اول ك يمـ سـّلم، وصـیـّت
 مـن  يه صـورت نعـش بـرا   كـ ه را ديـدم كه مالئكقرار ده زيرا  )تابوتي( ي من نعشيه براكپس گفت . است من فرزندان من ِمْثل

اول  و ـردكـ درســت    اويحـضـرت از بـرا ـرد وكن؛ پـس وصـف آن را بـیـان ك من بیان يرا برا ه وصف آنكحضرت فرمود . ساختند
 از يكـ بــر جـنــازه مــن حـاضــر شــوند ي      يه نگـذار كـ نم تـرا  ك يه باز وصّیت مكپس گفت . ه در زمین ساختند آن بودك ينـعش
سلم اند  آله و  الّله علیه ويدشـمـن رسول خدا صل ايـشـان دشـمـن مـن و حق مرا گرفتند؛ چه ردند وكه بر من ستم ك يآنھائ

  .در خواب باشد ه ديده ھاك ي در وقتينكمرا در شب دفن  نند وكاتـبـاع ايشان بر من نماز  از ايـشـان و يه احدك ينگذار و
  
َاسـْمـآء بـنـت عـُمـَیـْس  علیھاالّسالم نـزديـك شـد غـیـر آن روايـت كرده اند كه چون وفات حضرت فاطمه و " كـشـف الغـمـّه" در

بـوي خوش  و ھـاسـاخـت وبـه روايـتـي غـسـل كـرد نـیـكـوتـريـن غـسـل كـه من وضو بسازم، پس وضـو را فـرمـود كـه آبـي بـیـاور
جـبـرئیـل در وقت وفات پدرم ! فـرمـود كـه اي اسـمـاء و پـوشـیـد طـلبـیـد و جـامـه ھـاي نـو گـردانـیـد و خود را خـوشـبـو  طلبید و 

از  يكـي  يـكـي از بـراي مـن و  چھل درھم كافور آورد از بھشت، حضرت آن را سه قسمت كرد يـك حـصـّه بـراي خـود گـذاشـت و
كافور را آورد فرمود كه نزديـك سـر مـن بـگــذار پــس       اي علي علیه الّسالم، آن كـافـور را بـیـاور كـه مرا به آن حنوط كنند چونبر

 ساعتي صبر كن بعد از آن مرا بخـوان اگـر  ! فرمود كه اي اسماء جامه بر روي خود كشید و و خوابید پـاي خـود را بـه قبله كرد و
اسماء ساعتي انتظار كشید بعد از آن،   !ّسالم را طلب كـن، بدان كه من به پدر خود ملحق گرديده امجواب نگويم علي علیه ال
 اي دخـتـر بھترين! اي دختر بھترين فـرزنـدان آدم! اي دخـتـر مصطفي: پـس گـفـت صـدائي نـشـنـیـد، آن حـضـرت را نـدا كـرد و

 !ترسـیده اسـ   " َاْدنـي  قاَب َقْوَسْین َاْو" ي كه در شب معراج به مرتبهاي دختر آن كس! كسي كه بر روي زمین راه رفته است
پـرواز كـرده اسـت پـس بـر روي آن       چون جواب نشنید جامه را از روي مـبـاركـش برداشت ديد كه مـرغ روحـش بـه ريـاض جّنـات     

ســّلم   آلـه و   الّلـه عـلیــه و  چـون بـه خـدمـت حـضرت رســول صــلي   : فتمـي گـ حـضـرت افـتـاد آن حـضـرت را مـي بـوسـیـد و   
  بنت ُعَمْیس را به آن حضرت بـرسـان؛  بـرسـي سـالم اسـماء

  
مادر ما، در اين وقت چرا   !اي اسماء: گفتند آمدند و  در،امـام حـسین علیھماالّسالم از در حـضـرت امـام حـسـن و در ايـن حـال

لیـكـن بـه رحـمـت رب االربــاب واصــل گــرديده اسـت؛ پـس       ـرفـتـه ون مادر شـمـا بـه خـواب: به خواب رفته است؟ اسماء گفت
بـا مـن   ! دراي مـا : روي انـورش را مـي بـوسـیـد و مـي گــفت  علیه الّسالم خود را بر روي آن حضرت افكند و حضرت امام حسن

 مـي بوسـید آن را و   پايش افتاد وعلیه الّسالم بر روي  پیش از آنكه روحم از بـدن مـفـارقت كند و حضرت امام حسین سخن بگو
  از دنـیـا مـفـارقـت كـنـم؛ پیش از آنكه دلم شكافته شود و حسین، با من سخن بگو تو منم فرزند! اي مادر: مـي گـفـت 

  



خبر   وپدر بزرگوار خود را خبر كنید برويد و! مجـگـر گـوشـه رسـول خـدا صـلي الّله علیه و آله وسلّ       اي دو : پـس اسـمـاء گـفـت   
كـردنــد؛   پـس ايـشـان بیرون رفتند چون نزديك به مسجد رسـیـدنـد صـدا بـه گـريـه بـلنـد وفـات مـادر خـود را بـه او بـرسـانـیـد؛

شـمـا چـیـسـت، اي فـرزنـدان رسـول خـدا صــلي الّلـه    سـبـب گـريـه: پـس صـحـابـه بـه اسـتـقـبـال ايـشـان دويـدنـد گـفـتـنـد
ايد از شوق  ھرگز ديده شما را گريان نگرداند، مـگر جاي جّد خود را خالي ديده ايد گريان گرديده سّلم حق تعالي آله و ه وعـلیـ

مادر ما از دنیا مفارقت كرده، چون حضرت امیرالمؤمنین علیه الّسالم اين خبر وحشت اثر را شـنید بـر روي در     : مالقات او؟ گفتند  
بـدھم ، پـس    خود را به كه تـسلي  بعد از تو: مي فرمود بـر آن حـضـرت ريـخـتـنـد تـا بـه حال آمد و بغـش كـرد، پـس آ افـتـاد و
  :شعر را در مصیبت آن حضرت ادا فرمود اين دو

   
  

مـرگ اسـت، انـدك اسـت  ھر مصیبتي كه غیر از جدائي و جدائي منتھي مي شود و دوست، آخر به ؛يعني ھر اجتماعي از دو
  .ماند فـاطـمـه بـعـد از حـضـرت رسـالت پـیـش مـن دلیل است بر آنكه ھیچ دوستي باقي نمي رفـتـن و
  

مـردان وزنـان ھمـه     مـنـتـشـر گرديد و چون خبر وفات حضرت فاطمه علیھاالّسالم در مدينه " روضة الواعظین" ـق روايـتمـواف و
 يزنان بن.  خانه آن حضرت دويدنديمردان به سو مدينه بلند شد، زنان و يشیون از خانه ھا گريان شدند در مصیبت آن حضرت و

:  گـفـتـنـديايـشـان مـ و  شیون ايشان، مدينه به لرزه در آيديه از صداك شـد كحـضـرت جـمـع شـدنـد نـزديـ ھاشم در خانه آن
 ي حضرت امیرالمؤ منین علیه الّسالم ميمردم فوج فوج به تعزيه به سو!  دختر پیغمبر آخرالّزمانيا!  خاتون زنانيا  سـّیده ويا

 يمـ  مـردم از گريـه ايـشان     گريـستند و ير پـیش آن حـضرت نشـسته بودنـد و مـ     حـسَنْین د  نشـسته بــود و   آمدند، آن حضرت
  .گـريـسـتند

  
امروز مصیبت ! يا ابتاه، يا رسول الّله: گفت  َوَغَلَبھا نـَشـیـُجھا و ام كلثوم به نزد قبر حضرت رسول صلي الّله علیه وآله وسّلم آمد

  .ا به سوي خود بردياز دنیا رفتي، دختر خود ر امروز تو تازه شد و بر ما تو
  
بـیـرون : گـفـت بـیـرون آمـد و انتظار بیرون آمدن جنازه مي كشیدند، پس ابـوذر گـريـه مي كردند و شـده بـودنـد و مـردم جـمـع و

ديده ھا به خواب رفت جنازه  بـرگـشـتـنـد، چـون پاسي از شب گذشت و و خیر افتاد؛ پس مردم متفرق شدندأآوردن جنازه به ت
 َابــوذر و  ُزبـیـر و عـقـیـل و و مـِقـداد عـمـّار و حـسـیـن عـلیـھـمـاالسـّالم و حـسـن و وامـیـرالمـؤمـنـیـن ـضـرت  ح بیرون آوردندرا

را  در ھمـان شـب او   بر حـضـرت فاطمه علیھاالّسالم نمـاز كردنـد و   خواّص آن حضرت گروھي از بني ھاشم و ُبَرْيده و سـَلمان و
بــه   و. اسـت  علیه السـّالم بـر دور قـبـر آن حضرت ھفت قبر ديگر ساخت كه ندانند قبر آن حضرت كدام ضرت امیرح. دفن كردند

  میان آنھا مشتبه بـاشـد،  روايـتـي ديـگـر، چـھـل قـبـر ديگر را آب پاشید كه قبر آن مظلومه در
  
ايـنـھـا بـراي آن بـود كـه عـیـن مـوضـع قـبـر آن . علوم نباشدقبر م به روايت ديگر قبر آن حضرت را با زمین ھموار كرد كه عالمت و

سبب در موضع قبر آن حـضرت   به اين خـیـال نـبش قبر آن حضرت را به خاطر نگذرانند و نماز نكنند و بر قبر او ندانند و حـضـرت را
  اخـتـالف واقـع شـده اسـت

  



رسالت صـلي   بعضي گفته اند مابین قبر حضرت مه بقیع عـلیـھـمـاالّسالم وبقیع است نزديك قبور ائ بـعـضـي گـفـتـه انـد كه در
  :سّلم فرمودند آله و حـضـرت رسـول صـلي الّله عـلیـه و مـنـبـر آن حـضـرت مـدفـون اسـت ؛ زيـرا كـه الّله علیه وآله وسّلم و

   ي است از درھاي بھشتمـنـبـر مـن بر در است از باغھاي بـھـشـت و منبر من باغي مابین قبر من و
  .چنانكه روايت صحیحه بر آن داللت مي كند اين َاَصّح اقوال است بعضي گفته اند كه آن حـضـرت را در خـانـه خـود دفن كردند و و
  

ر پـیـدا مـیـان قـبـ دسـت از روايـت كـرده انـد كـه چـون آن حضرت را خواستند كه در قبر گـذارنـد دو ديـگـران ابـن شـھـر آشـوب و
  آن حـضـرت را گـرفـت بـه قـبـر برد سـّلم و و شـد شـبـیـه بـه دسـتـھـاي رسـول خـدا صـلي الّله عـلیـه و آله

  
كرده اند كه  امام ُحسین علیھماالّسالم روايت سـنـدھـاي مـعـتـبـر از حـضرت امام زين العابدين و كـُلیـنـي بـه شـیـخ طـوسـي و

عـلیـه السـّالم كـه كـتـمـان كـنـد بـیـمـاري امـیـرالمـؤمـنـیـن  الّسالم بیمار شد وصّیت نمود بـه حـضـرتچون حضرت فاطمه علیھا
عمل نموده خـود   بـه وصّیت او اعـالم نـكـنـد َاحـَدي را بـه مـرض او؛ پـس حـضـرت مـطـلع نـگـردانـد و بر احـوال او مردم را را و او

را پنھـان مـي    در ايـن مـدت احــوال او  در اين امور معاونت مـي كـرد و سماء بنت ُعَمْیس آن حضرت راا بود و متوّجه بیمارداري او
ــّت فـرمــود كــه حــضـرت       شھادت چون نزديك  داشتند از مردم، خــود   الـسـّالم  عـلیــه امـیـرالمـؤمـنـیــن  آن حـضرت شــد وصـی

  كند؛  قبرش را ھموار يد ورا دفن نما در شب او شود و تـكفین او مـتـوجـه غـسـل و
  

 را مـحـو اثر قبر او را در شب دفن كرد و او گرديد و امور او تكفین و پس حضرت امیرالمؤ منین عـلیـه السـّالم خود متوّجه غسل و
وي اندوه آن حضرت ھیجان كـرد آب ديـده ھـاي مـبــاركش بـر ر   خود فشاند حزن و چـون خـاك قبر آن حضرت را با دست نـمـود و
  :گفت آله وسّلم گردانید و به قبر حضرت رسالت صلي الّله علیه و رو جاري شد و َاْنَورش

  
آمده  كه به زيارت تو زيارت كننده تو و ديده تو نور حبیبه تو و از جـانـب دختر و باد و سالم از من بر تو َعَلْیك يا َرُسوَل الّلِه َالسَّالُم
مـلحـق گـردد،  تـو خـوابـیـده حـق تـعـالي اورا در مـیـان اھـل بـیـت اخـتـیـار كـرد كـه زود بـه وتـ در مـیـان خـاك در عـرصـه است و

لیكن بـا صـبـر كـردن در مـصیبت  مفارقت بھترين زنان قّوت من و ضعیف شد از صبر من و و كـم شـد يـا رسـول الّله از بـرگـزيده تو
  ،دارد كه در اين مصیبت صـبـر كـنـمگنجايش  مفارقت تو تاب آوردن اندوه و تو

دسـت  بـه نـَحـْر مـن جـاري شـد و در مـیـان سـیـنـه و قبر گذاشتم بعد از آنكه جان مقدس تو به تحقیق كه ترا با دست خود در
د كـرد بـھـتـريـن قـبـول خـدا ھـسـت آنـكـه قـبـول بـايـ امور ترا خود مـتـكـفـل شـدم، بـلي در كـتـاب خـود ديـده تـرا پـوشـانـیدم و

حضرت زھرا را از  من بازگرفتي و گروگان خود را از لّله َوِاّنا ِاَلْیِه راِجُعوَن امانت خود را به خود برگردانیدي و ِاّنا: بايد گفت كـردنھا و
 شه خواھـد بـود و  انـدوه مـن ھمیـ   . آلود در نظر مـن يـا رسـول الّلـه     گرد زمین من ربودي، چه بسیار قبیح است آسـمـان سبز و

بــراي مــن اخـتــیار كنـد آن      بـیـداري خـواھـد گـذشت، اين اندوه از من به در نخواھد رفت تا آنكه حق تعالي از شبھاي مـن بـه
 آورنده و در سـیـنـه ام انـدوھـي است از جا به در است چرك آورنـده و در آنجا مقیمي، در دلم جراحتي خانه اي را كه اكنون تو

بـه   تـرا دختـر تـو    بـه زودي خبـر خواھـد داد    به سوي خدا شكايت مي كـنم حـال خـود را و    جدائي افتاد میان ما و ار زودچه بسی
بپرس احـوال را چــه بــسـیـار    كردن در حق او، پس از او ظلم يـكـديـگـر را بـر غـصـب حـق من و يـاري كـردن امـت تـو معاونت و

 خـواھــد  بــه زودي ھـمــه را بــه تــو     ته بود كه به كسي اظھار نمي تـوانـسـت كــرد و نشس بر روي ھم غـمـھـا در سـیـنه او
  . بـھـتـريـن حـكـم كـنـنـدگـان اسـت او خـدا از بـراي اوحـكم خواھد كرد و گـفـت و

 ي دشـمن ياز رو د وبـه ھـم نرسـانیده باشـ     ـه از مـواصــلت مــالل  كـ  يـنـنــده ا كبـاد يـا رسـول الّله ســالم وداع   سـالم بـر تـو
ه كـ  ي من نیـست بـه آن ثوابھـائ   يگمان اقامت نمايم از بد اگر نزد قبر تو نیست و بروم از ماللت مفارقت ننمايد، اگر از نزد قبر تو

  گرديده انديبـر مـا مـسـتـول ـهك ياگر نبود غلبه آن جماعت وتر است وكنی  وكصبر مبار نندگان را وكداده اسـت صـبـر  خدا وعـده
 داشتم يم آينه فرياد به ناله بر ھر  گـرديدم ويـف مـكمـعـتـ ضـريـح تـو نزد  دانستم ويآينه اقامت نزد قبر ترا بر خود الزم م ھر

ـنــم از تــرس   ك يه دختـر تـرا پنھـان دفـن مـ     كـ  دانـد  يمـ   بینـد و ي ميفرزند مرده در اين مصیبت بزرگ پس خدا مانند فرياِد زن
  نـگـذشـتـه بـود ويمـّدتـ ـه از زمـان تـوكحـال آنـ عالنیه و ردندكردند به قھر و میراثش را منع كرا غصب حـّقتش  و دشـمـنـان او

 او و ھست پس صلوات خدا برك نیيتسل در اطاعت تو نم يا رسول الّله وك يايت مكش  تويپس به سو ھنه نشده بود،ك نـام تـو
  .ات اوكبر رحمت خدا و بر توباد و و
  

  



  
منین ه چـون امیرالمـؤ  كـ صادق علیه الّسالم از پدران بـزرگـوار خود  از حضرت او رده وكنقل  "مصباح االنوار"  ازيـه مـجـلسعـالم

  :فاطمه علیھاالّسالم را در قبر گذاشت گفت علیه الّسالم حضرت

 
 

   پـس

  :تـالوت فرمود
بريان  و دل محزون ه آب بر آن ريختند پس نشست نزد قبر آن حضرت بـا چـشـم گـريان وكفرمود  ريخت امر  بر اوكپـس چـون خـا

  .ببرد از سر قبر او  آن حضرت دستش را گرفت وي، پس عباس عمو
 

خــدا صــلي الّلـه     فرموده كه مستحب است زيارت حـضرت فاطمـه دخـتــر رســول     " دروس" شـیـخ شـھـیـد رحمه الّله در مزار
روايت شده كه آن مخّدره فرمـود خبـر    و. علیھماالّسالم  حسین مـادر حـسن وو زوجـه امـیـرالمـؤمـنـیـن  سـّلم و آله و عـلیـه و

حـضرت   گفتنـد بـه  . واجـب گردانـد   بـر مـن سـه روز سـالم كـند حق تعالي بھـشت را بـر او   و بر او داد مرا پدر بزرگوارم كه ھركه
ھـرگــاه زائـر خـواســت آن     و. از ممـات مـا   بعـد فـاطـمـه عـلیـھـاالسـّالم كـه آيا در حیات شما؟ فرمـود بلـي، و ھمچنـین اسـت     

والدت آن حـضـرت واقـع شـد پـنـج . در بـقـیـع  در روضـه و در خانه آن حـضـرت و :دحـضـرت را زيـارت كـند در سه موضع زيارت كن
   به رحمت خدا واصل شد بعد از پدر بزرگوار خود قريب به صد روز بـعـد از مـبـعـث، و سـال

 
 ـلثـومك ـَنـّات اسـت بـه امـّكه مـُك يزينب صغر  ويبركزينب  امام ُحسین و  آن حضرت را چھار اوالد بوده امام حسن وهكبدان  و
  نـامـیـده بـود ومـُحـسـنسـّلم  آله و  الّله عـلیـه ويپـیـغـمـبـر صـل را ه اوك را حامله بوده يوفرزند " سالم الّله علیھم اجمعین"

  الّله علیه وآله وسّلم آن طفل را سقط فرمودي صلخدا بـعـد از رسول
  

ْنزا ك كِانَّ َل :ه به امیرالمؤ منین علیه الّسالم فرمودك الّله علیه وآله وسّلم ي صليحديث نبو يدر معن: شیخ صدوق فرموده 
 آلـه و   الّلـه علیـه و  يه پیغمبـر صـل  ك ياين گنج:  فرموديه مكخود   مشايخ ه از بعض ك شنیدم َقْرَنْیھا  اْلَجنَِّة َو َاْنَت ُذويِف

به واسطه فشار َدِر خانه ه كاست  " ُمحسن" ه در بھشت دارد، اين ھمانكمـنین علیه الّسالم  سّلم فرموده به امیرالمؤ
  ِسقط شد

  



امگآيین ھن  
  

  :اعمال شايسته اين ھنگام
  .  سعي در معرفت بیشتر حضرتش-١
  .ي، درباره حضرتش مطالعه و تالوت كالم وحي و خازنان وح-٢
 بركزاري مجلس سوَكواره و تعزيت و معرفت و مذاكره مصائب آن حـضرت و آنجـه در كـالم شـريف دربـاره شـھادت و فـضائل و                -٣

  .مناقب و آيات الھي حضرتش آمده؛ و برائت از اضداد و غاصبان و ظالمان و قاتالن
و از دور در ) در مدينه منوره و مشھد نبوي و فاطمي(ز نزديك  زيارت حضرت و والدين و ھمسر و فرزندانشان و عرض تسلیت، ا-٤

  .امام باركاه يا باالي بلندي و منزل خود
  . انجام عبادات از نماز و تالوت و اذكار؛ و ھمجنین اطعام عزاداران و زائران و اھداء ثواب به حضرتش-٥
  

  زيارت مختصر
آن حضرت را زيارت كند به اين زيارت  روايت كرده است كه ھركه " رحمةعلیه ال" سـیـد بن طاوس: عـالمـه مـجـلسـي فـرمـوده 

  :كه بگويد

  
 

  

  :پـس بـگـويـد

 
   

اين زيارت مختصر معتبري  و. را داخل بھشت كند او بـیـامـرزد و اھـان اوراپـس طـلب آمـرزش كـنـد از خـدا، حـّق تـعـالي گـنـ
  . كردن ھمه وقت مي توان است و

ايت شده است كه ھر كه حضرتش را به اين نحو زيارت نموده و سبس استغفار كند؛ خداوند او را آمرزيده و داخل بھشت رو
آن  كیفیت زيارت اختالف در قـبـر آن حـضرت و ثواب زيارت و "  الّزايرينھدية"و " مفاتیح" كه ما در كتاب: مـؤلف گـويد .نمايد

  مظلومه را ذكر كرده ايم

  



  

  زيارت مفصل










































  نماز زيارت

 زھرا بعد از آن نماز زيارت را بجاي آورد، و اكر بتواند كه نماز حضرت زھرا به عنوان نماز زيارت بجاي آورد بھتر است، و نماز حضرت 
و اكر در وضعیتي ھستي كه نمي . را شصت بار؛ قل ھو اهللا احد سوره مرة ويكبار حمد  سوره  دو ركعت است؛ كه در ھر ركعت      

حمد و سوره و در ركعت دوم  سوره حمد و توحید؛ تواني اين نماز را بجاي آوري بس دو ركعت نماز زيارت بجاي آور؛ در ركعت اول
  .)قل يا أيھا الكافرون(
  

  اي بعد از نماز زيارتدع
  : وگوقتي سالم نماز دادي اين جنین ب



























  
  .ان شاء اهللا تعالى برآورده مي شود؛ باذن اهللا تعالىبعد از اين حوائجت را درخواست مي كني؛ كه 

  

  



 
 نچه را با خانه صد چندان بصاحبخانه كردآ = مور واليت را اجل ويرانه كردبیت مع

  ساز و نغمه ماتم در آن كاشانه كرد،ھرهز = شمع روي روشن زھرا چه آنشب شد خموش
 كرد آشوبي كه عقل محض را ديوانه كرد = آه جانسوز يتیمان اندر آن ماتم سرا

 شمع انجمن يكباره با پروانه كردآنچه  = شھريار داغ بانو كرد عمري با دل آن
 گوھر يكدانه كرد خانه را كانشب تھي زان = شاه با آن پر دلي از دو گیتي بر گرفت

 جانانه كرد چونكه ياد از روزگار وصل آن = بارھا كردي تمناي فراق جسم و جان
 عزلت از ھر آشنائي بود و ھر بیگانه كرد = سر بزانوي غم و با غصه بانو قرين

 باده نوشان را خراب از جلوه مستانه كرد = ھستي چه از پیمانه غم نیست شدشاھد 
 ھر چه در خمخانه بودي اندر آن پیمانه كرد = ساقي بزم حقیقت گوئیا از خم غم
  ھر دم او را از غم بانو نوائي ديگر است = است مفتقر را شوري از انديشه بیرون در سر

 آيت اهللا عظیم شیخ محمد حسین اصفھاني

 

 


